
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 07. 08. 2018                                                                               

 

Návrh na uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD 

a.s.    

 

 

RM usnesení č. 415 ze dne 12. 6. 2018: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 

2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. 

s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R 

Lysá nad Labem, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení. 

 

ZM usnesení č. 97 ze dne 20. 6. 2018: 

Zastupitelstvo  města 

I. s c h v a l u j e    

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č.  

2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. 

s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R 

Lysá nad Labem, 

 

II. p o v ě ř u j e 

starostu města smlouvu o právu provedení stavby dle bodu I uzavřít.  

 

 

RM usnesení č. 526 ze dne 17. 7. 2018: 

Rada města 

I. r e v o k u j e 

své usnesení č. 415 ze dne 12. 06. 2018, 

 

II. s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č.  

2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. 

s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ 

Lysá nad Labem, 

 

III. d o p o r u č u j e 

ZM dne 07. 08. 2018 revokovat usnesení ZM č. 97 ze dne 20. 06. 2018, 

 

IV. p ř e d k l á d á 

ZM dne 07. 08. 2018 návrh dle bodu II ke schválení. 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.r e v o k u j e  

své usnesení č. 97 ze dne 20. 06. 2018     

 

II. s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č.  

2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. 

s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ 

Lysá nad Labem, 

 

III.p o v ě ř u j e  

starostu města tuto smlouvu o právu provedení stavby uzavřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 17.7.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předložil dne 12.6.2018 RM z důvodu zajištění investiční akce Parkoviště P+R  

Lysá nad Labem odboru MI návrh smlouvy o  právu provedení stavby na pozemcích p.č. 

2126/26, st.3077, 2126/24, st.3076 a st.3079 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví ČD a.s., IČ: 

70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem. Bez uzavření této smlouvy není možné získat 

stavební povolení na předmětnou stavbu. Technickou specifikaci ve smlouvě odsouhlasil 

Odbor MI. Dne 11. 7. 2018 ČD zaslaly k podpisu smlouvu o právu provedení stavby s tím, že 

zde učinily drobné úpravy textu (vyznačeno nové znění modře a odstraněný text červeně). 

S ohledem na výše uvedené, předkládáme návrhy na usnesení, jak je níže uvedeno. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

V rozpočtu města pro rok 2018 je schválena investiční akce parkoviště P+R Lysá nad Labem.  

RM usnesení č. 415 ze dne 12. 6. 2018: RM I. schvaluje  uzavření smlouvy o právu provedení 

stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 

3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226, ve prospěch Města 

Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem, II. předkládá ZM dne 

20. 06. 2018 návrh ke schválení. ZM usnesení č. 97 ze dne 20. 6. 2018: I. schvaluje uzavření 

smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č.  2126/26, st. 

3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 

70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad 

Labem, II. pověřuje starostu města smlouvu o právu provedení stavby dle bodu I uzavřít.  

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. revokovat usnesení RM  č. 415 ze dne 12.6.2018, II. schválit 

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 

2126/26, st.3077, 2126/24, st.3076 a st.3079 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví ČD a.s., IČ: 

70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavba Parkoviště P+R Lysá nad 

Labem. III.doporučit ZM dne ……….. revokovat usnesení ZM č. 97 ze dne 20.6.2018, 

IV.předložit ZM dne ……………… návrh dle bodu II ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

Právník města s úpravami textu ze strany ČD nemá připomínky. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města pro rok 2018 je počítáno s výdaji za investiční akci Parkoviště P+R Lysá 

nad Labem ve výši 3 mil. Kč. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

návrh smlouvy o právu provedení stavby 

přílohy smlouvy jsou uloženy samostatně  

 

 

 

 

 

 

 


