
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 7. 8. 2018                                                                               

   

 

SMLOUVA O KOORDINACI POSTUPU PŘI REALIZACI STAVEBNÍ AKCE 

„PŘÍSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM“  

 

 

18. Usnesení RM 17. 07. 2018 č. 522 

 

Rada města 
 

I. b e r e n a v ě d o m í 
 

návrh OMI na uzavření Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště 

Lysá nad Labem“, 

 

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 koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad 

Labem“, 

 

2) zařazení odpovídající položky do rozpočtu 2019, 

 

II. p o v ě ř u j e 

 

starostu města podpisem smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Důvodová zpráva 

V rámci svého předmětu činnosti ŘVC připravuje realizaci základní sítě přístavní 

infrastruktury pro rekreační plavbu, včetně lokality Lysá nad Labem (dále též jen „stavba 

ŘVC“). Stavba ŘVC bude umístěna na pravém břehu v ř. km 879,90 – 897,60 na katastrálním 

území Lysá nad Labem. Účelem stavby je vybudování přístaviště pro malá plavidla a osobní 

lodní dopravu. Základní činnost přístaviště malých plavidel a stání osobní lodní dopravy, 

včetně nástupu a výstupu cestujících, bude veřejného charakteru. V rámci stavby bude ŘVC 

zajišťovat realizaci vodní části: 

 molo pro malá plavidla, včetně přípojek inženýrských sítí, 

 můstek osobní lodní dopravy, včetně přípojek inženýrských sítí, 

 plavebního značení a informačního systému v rámci MPL a OLD. 

Souběžně se stavbou ŘVC, v jejím bezprostředním okolí, provede město stavební úpravy, 

které budou navazovat na stavbu ŘVC nebo ji doplňovat. Konkrétně jde o následující objekty 

(dále též společně označované jako „stavba města“): 

- Přístupovou komunikaci k přístavišti – podmínkou realizace přístaviště je zajištění 

dostupnosti/přístupu do města a návaznost na cyklostezku. 

- Sociální zázemí, včetně vodovodního řadu – základní podmínkou ŘVC                         

a závazkem města je pro nás WC. Vodovodní řad, je pro zajištění tohoto zázemí.  

- Městský mobiliář – tím je myšleno lavička, stojan na kola, koš, turistické 

ukazatele. 

 

Schváleno na 11. zasedání ZM dne 16.12.2015. 

44. Souhlas se zahájením příprav realizace rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad 

Labem, Litol. V diskusi k bodu vystoupili: p. Krumpholc J., p. starosta Mgr.Havelka, pí Ing. 

Fialová J., p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Grochol L., CSc., pí Ing. Čížková J. (vedoucí SÚ). 

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 2 hlasy: 

I. souhlasí se záměrem vybudování rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad 

Labem, Litol, v souladu s platným územním plánem a při respektování vlastnictví 

dotčených pozemků. 

 

RM/ZM: ZM 16.12.2015 usn. 44, RM 17.7.2018 usn. 522. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Akce nemá vztah k rozpočtu 2018, bude mít vztah k rozpočtu 2019, kde bude nutné založit 

položku na vybudování přislíbených bodů dle koordinační smlouvy. 

 

Příloha: návrh smlouvy (schválený městským právníkem), modelová situace, která bude 

upravována v souladu se změnou ÚP. 

 

Za odbor městského investora zpracovala Ing. Karolína Chudobová 


