
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 15.2.2017                                                                               

 

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017,  o placeném stání na místních komunikacích 

v době výstav a  Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017  

 

 
RM usnesení č. 459, ze dne13.12.2016: 

Rada města          

I. s c h v a l u j e  

1) Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2016 o placeném stání na místních komunikacích, 

2) Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro r. 2017, 

 

II. u k l á d á  

1) odboru SMI konzultovat navrženou koncesní smlouvu s právníkem města, 

2) p. tajemníkovi jednat s p. Martinem Hlavičkou o uzavření koncesní smlouvy na rok 2017 

a znění smlouvy předložit ke schválení RM,  

 

III. p ř e d k l á d á   

Nařízení města a ceník pro r. 2017 ZM dne 15.02.2017 na vědomí. 

 

RM usnesení č. 3, ze dne 4.1.2017: 

Rada města  

I. r e v o k u j e 

své usnesení č. 459 v bodě 1) a 2), ze dne 13.12.2016, a bod č. 4) usnesení č. 363, ze dne 

08.11.2016,  

 

II. s c h v a l u j e  

1) Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích, 

2) Ceník parkovacích lístků, parkovacích známek pro rok 2017,  

 

III. p ř e d k l á d á   

Nařízení města a ceník pro r. 2017 ZM dne 15.02.2017 na vědomí. 

 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e  n a v ě d o m í:  

 

 Nařízení  Města  Lysá  nad Labem č. 1/2017,  o  placeném stání na místních   

 komunikacích    v   době   konání   výstav   a  Ceník   parkovacích   lístků  a     

 parkovacích známek pro rok 2017. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 



Odbor správy majetku předkládá Radě města Lysá nad Labem upravené Nařízení města o 

placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav č. 1/2017 a Ceník 

parkovacích lístků, parkovacích známek a povolení města pro rok 2017. Změny se 

diskutovaly a navrhly na zasedání komise dopravy. Nařízení, ceník a návrh smlouvy byl 

konzultován s městským právníkem. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM dne 08.11.2016, usn. č. 363: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e  

zásady regulace stání vozidel v centru města a v okolí výstaviště, které jsou tyto: 

1. zavádí se bezplatná regulace parkování s parkovacím kotoučem po dobu max. 60 minut 

v pracovní dny od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 11 hodin v obchodní oblasti, tj. na náměstí 

Bedřicha Hrozného (pouze stání přilehlá k chodníkům), a kolmá stání na Sokolské ul. u pošty; 

vyhrazená parkovací místa pro invalidy a firmy zůstávají zachována; 

2. zůstávají zachována vyhrazená parkovací stání pro držitele povolení města Lysá nad Labem 

ve stávajícím rozsahu, tj. dole na Husově náměstí a před nádražím; 

3. roční povolení města Lysá nad Labem bude mít formu zdálky viditelné, číslované známky 

lepené do pravého horního rohu předního skla vozidla, v označených oblastech; 

4. roční povolení města se bude vydávat dle dosavadního systému a navíc pro vozidla firem se 

sídlem nebo provozovnou na území města Lysá nad Labem a nájemců bytů a rodinných domů 

na území města Lysá nad Labem; cena ročního povolení je 500 Kč; pro první vozidlo 

v domácnosti trvale bydlících obyvatel je snížena na 100 Kč ročně;  

II. u k l á d á  

odboru SMI připravit na příští jednání rady města úpravu příslušného Nařízení města a ceníku 

a návrh výběrového řízení na výběr parkovného dle stávajícího systému. 

 

RM dne 22.11.2016, usn. č. 376: 

Rada města 

I. r e v o k u j e  

své usnesení č. 363, ze dne 08.11.2016, v části II., 

II. s c h v a l u j e  

znění části II výše uvedeného usnesení takto: II. u k l á d á odboru SMI připravit na příští 

jednání rady města úpravu příslušného Nařízení města a ceníku. 

 

RM dne 13.12.2016, usn.č. 459 

Rada města 

I. s c h v a l u j e 

1) Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2016 o placeném stání na místních komunikacích, 

2) Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro r.2017, 

II. u k l á d á  

1) odboru SMI konzultovat navrženou koncesní smlouvu s právníkem města, 

2) p. tajemníkovi jednat s p. Martinem hlavičkou o uzavření koncesní smlouvy na rok 2017 a 

znění smlouvy předložit ke schválení RM, 

III. p ř e d k l á d á 

Nařízení města a ceník pro rok 2017 ZM na vědomí 

Návrh řešení: 

Odbor SM žádá RM: I. revokovat své usnesení č. 459 1), 2) ze dne 13.12.2016 

II.schválit 1) Nařízení Města Lysá nad Labem č.1/2017 o placeném stání na místních 

komunikacích v době konání výstav, 2) Ceník parkovacích lístků, parkovacích známek a 

povolení města, III. předložit  Nařízení města a ceník pro r. 2017 ZM 

  



Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáno v komisi dopravy. 

 

Vztah k rozpočtu:  

V rozpočtu pro rok 2017 – příjmy, je počítáno za parkování s částkou ve výši 350 tis. Kč, 

kterou odvede koncesionář. 

 

                                    Vrbová Lenka 

                                   referent SMI 

 

Přílohy: 1) Nařízení č. 1/2017  

2) Ceník pro r. 2017 

3) Návrh koncesní smlouvy 

  



Nařízení Města Lysá nad Labem 

 

č. 1/2017 

ze dne 04.01.2017 

 

o placeném stání na místních komunikacích 

v době konání výstav 

 

Rada města Lysá nad Labem dne 04.01.2017, usnesením č.3, bod II/1, na základě § 23 odst. 1 

a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla o vydání tohoto nařízení: 

 

Článek I. 

Vymezení oblastí města 
 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky nebo plochy užít za 

cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
1
 k stání silničního motorového vozidla v obci 

v době od 7 do 16 hodin ve dnech výstav vymezených v příloze č. 1 tohoto nařízení, jsou 

vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. 

 

Článek II. 

Placení sjednané ceny 
  

(1) Zakoupením parkovací známky s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017, kterou vydává 

Městská Policie Lysá nad Labem, za sjednanou cenu podle ceníku schváleného Radou 

města Lysá nad Labem dne 4.1.2017 může platit: 

a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:  

a. pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník 

nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele 

vozidla; 

b. pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny 

dodá vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že 

vozidlo smí užívat pro soukromé účely; 

 

b) fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo 

rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města, podle přílohy č. 2 

tohoto nařízení, na základě LV; 

 

c) firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města, podle přílohy č. 2 

tohoto nařízení. 

 

                                                 
1
 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 



 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje nalepením platné parkovací známky v pravém 

horním roku předního skla vozidla.  

Ostatní osoby sjednanou cenu platí zakoupením parkovacího lístku od osoby pověřené 

výběrem parkovného na základě písemné smlouvy s Městem Lysá nad Labem. 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou 

dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla 

tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. 

 

(2) Osoba pověřená Městem Lysá nad Labem k výběru sjednané ceny může rozhodnout, že 

při některých výstavách dle přílohy č. 1 tohoto nařízení se sjednaná cena platit nebude. 

 

 

Článek III. 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se Nařízení Města Lysá nad Labem č. 7/2015, ze dne 27.10.2015. 

 

 

Článek IV. 

Účinnost 

 

Toto nařízení, z důvodu obecného zájmu, nabývá účinnosti dnem vyvěšení.  

 

 

 

 

Ing. Karel Otava          p. Jan Burian 

 

      starosta         místostarosta 

 

 

………………    …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  …………. 

 



 

 

Sejmuto dne:……………. 



Příloha č. 1 k Nařízení Města Lysá nad Labem 

č. 1/2017, ze dne 04.01.2017 

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav 

 

    Kalendář výstav v roce 2017: 

 

Název výstavy Datum 

Celostátní výstava poštovních holubů 06.01. – 07.01.2017 

Náš chovatel 2017 13.01. – 15.01.2017 

Stavitel 2017, Řemesla 2017 16.02. – 18.02.2017 

Zemědělec 2017, Jaro s koňmi 2017 22.03. – 26.03.2017 

Elegance, Narcis 2017, Regiony 2017 27.04. – 01.05.2017 

Natura Viva 2017 24.05. – 28.05.2017 

Růžová zahrada 2017 22.06. – 25.06.2017 

Květy 2017 13.07. – 16.07.2017 

Domov a teplo, Jiřinkové slav.2017 01.09. – 03.09.2017 

Kůň 2017 15.09. – 17.09.2017 

Zemědělec 2017, Náš chov 2017 05.10. – 08.10.2017 

Exotika 2017 25.10. – 29.10.2017 

Kola 2017, Pivní a vinné slav. 2017 10.11. – 12.11.2017 

Chovatel 2017 17.11. – 19.11.2017 

Mikulášské trhy 01.12. – 03.12.2017 

Stříbrné trhy 08.12. – 10.12.2017 

Zlaté trhy 15.12. – 17.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem  

č. 1/2017, ze dne 04.01.2017 

o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav 

 

 

Vymezené oblasti města 

 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou 

v souladu s cenovými předpisy, jsou následující ulice: 

 

 

oboustranné stání: Masarykova 

 

jednostranné stání:  Alešova 

  Blahoslavova 

  Čapkova 

  Riegrova 

  Smetanova 

  Šafaříkova 

  Zahradní 

  

 

 

pozemky parc.č.: 492/1 (parkoviště Legionářská) 

                                  3483/2 (přednádraží prostor) 

             2426/22                   (za bývalým silem) 

                                    623/5 (u ČD Litol)  

                                  3451/2                     (plocha Husova náměstí)   

                     



Ceník 

parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017 

 

který schválila Rada města Lysá nad Labem dne 04.01.2017, svým usnesením č.3, bod II/2,  

v souladu s Nařízením Města Lysá nad Labem č. 1/2017 o placeném stání na místních 

komunikacích v době konání výstav 

 

Parkovací lístky 

 

Druh vozidla Sazba 

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti 50,00 Kč/den 

Autobus 200,00 Kč/den 

 

Parkovací známky nepřenosné s platností od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 

Kategorie 1. vozidlo 
2. a každé 

další vozidlo 

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem 

dle čl. II. odst. 1 písm. a),  

Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které 

jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad 

Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 

tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b), 

 

100,00 Kč 500,00 Kč 

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem 

v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a) 
zdarma --------- 

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených 

oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c) 

 

500,00 Kč 1000,00 Kč 

 

 

 

 

Ing. Karel Otava          p. Jan Burian 

 

      starosta         místostarosta 

 

 

………………    …………………. 



 

SMLOUVA č……./SMI 
 

na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání 

výstav pro rok 2017 

 

I. Smluvní strany 

 

Zadavatel :   Město Lysá nad Labem 

    Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem  

 Zastoupený :  Ing. Karlem Otavou, starostou města 

 IČO :   00 239 402 

 DIČ :   CZ 00 239 402 

 Bankovní spojení : Česká spořitelna, pobočka Lysá nad Labem 

 Číslo účtu :             27–0504268369/0800 

 

Koncesionář:   p. Martin Hlavička 
    Palackého 132, 289 22 Lysá nad Labem 

            IČO:       748 97 934 

            DIČ:      CZ 8207011043 

Bankovní spojení: Moneta Bank, Lysá nad Labem 

            Číslo účtu:                  197433263/0600   

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají tuto smlouvu: 

 

I. Zástupci smluvních stran 

Za zadavatele: 

  Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních 

   Mgr. Karel Otava, starosta města 

  Osoba oprávněná jednat ve věcech technických 

   pí Lenka Vrbová, referent OSMI 

Za dodavatele: 

 Osoba oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických 

   p. Martin Hlavička 

 

II. Předmět plnění 

Zadavatel Město Lysá nad Labem je vlastníkem místních komunikací a pozemků v Lysé nad 

Labem. Konkrétní vymezení místních komunikací je uvedeno v Příloze č. 2 k Nařízení Města 

Lysá nad Labem č.1/2017, ze dne 3.12.2017 a konkrétní vymezení dalších pozemků 

v majetku města užívaných k parkování, jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.  

K zajištění provozu na místních komunikacích a pozemcích města sjednává zadavatel 

s koncesionářem tuto smlouvu, kterou se zavazuje koncesionář za níže sjednaných podmínek 

zajistit provoz ve vymezených oblastech města. Koncesionář je povinen v období od podpisu 

smlouvy do 31.12.2017 provádět služby při zajišťování provozu na určených místních 

komunikacích a na určených pozemcích  v době konání výstav v r. 2017 a to v rozsahu čl. 

VII. této smlouvy. 

Zadavatel bere na vědomí, že koncesionář v době poskytování služby zadavateli, může 

vybírat parkovné na plochách v majetku třetích stran. Podmínky pro takovou činnost 



koncesionáře zadavatel nezajišťuje. Na plochách v majetku třetích stran pracovníci 

koncesionáře ani prodávané parkovací lístky nesmí být označeny znaky města. 

 

III. Smluvní cena 

Koncesionář se zavazuje zaplatit zadavateli cenu, kterou smluvní strany sjednávají ve výši 

350.000,00 Kč, za období ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2017 a to v pěti splátkách po 

70.000,00 Kč, nejpozději k 30.04.2017, k 31.07.2017, k 30.09.2017, k 31.10.2017 

a k 15.12.2017. Nezaplacením ceny ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 15 dnů, která počne 

běžet dnem následujícím po uplynutí původní lhůty splatnosti, vznikne právo zadavatele od 

této smlouvy jednostranně odstoupit. 

Odstoupením od smlouvy nezanikne nárok zadavatele na zaplacení splátky. 

 

IV. Termín plnění 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2017. 

 

V. Místo plnění 

Místem plnění je území města Lysá nad Labem. 

 

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

Zadavatel neručí za škody vzniklé koncesionáři nebo třetím osobám užíváním místních 

komunikací a pozemků v placených oblastech města. 

 

VII. Povinnosti zadavatele a koncesionáře 
 

Povinnosti koncesionáře: 

1. Koncesionář službu poskytuje ve stanovených dnech v době od 07:00 do 16:00 hodin. 

2. Koncesionář je oprávněn zajistit službu na výstavách na výstavišti Lysá nad Labem podle 

přílohy č. 1 této smlouvy. 

3. Koncesionář je při poskytování služby povinen zajistit dodržování podmínek provozu na 

místních komunikacích a pozemcích města, vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů a z Nařízení města Lysá nad Labem č. 1/2017, ze dne 3.12.2017. 

4. Koncesionář je povinen zajistit vlastním nákladem přenosné dopravní značení, jeho 

rozmístění, instalaci a následné odstranění do 24 hodin od ukončení výstavy a uskladnění 

přechodného dopravního značení, určeného k dopravnímu značení na parkovištích 

a komunikacích. Dopravní značení musí být v provedení dle příslušných norem a zákonů. 

Jeho umístění nesmí být v rozporu se zákonem. Koncesionář prohlašuje, že je seznámen 

s podmínkami umístění dopravního značení. 

5. Koncesionář je povinen zajistit reflexní vesty a vizitky s fotografií pro osoby pověřené 

výběrem parkovného, jejich technické a materiálové vybavení a pracovní pomůcky. 

Osoby pověřené výběrem parkovného musí být náležitě poučeny a nesmí svým jednáním 

porušovat platné zákony, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. 

6. Koncesionář je oprávněn zajistit výběr sjednané ceny za parkování ve výši 50,00 Kč dle 

ceníku od řidičů vozidel, která nejsou v pravém horním rohu čelního skla vozidla opatřena 

nálepkou dokládající zaplacení sjednané ceny podle Nařízení Města Lysá nad Labem č. 

1/2017, ze dne 3.1.2017.  

7. Koncesionář je povinen zajistit tisk parkovacích lístků. Koncesionář sdělí osobám 

parkovací lístky kupující, že parkovací lístky musí být umístěny na palubní desce vozidla 

(za čelním sklem). Koncesionář zajistí, že parkovací lístky budou označeny tak, aby 

nemohlo dojít k přemístění automobilů řidiči na komunikace, kde není povoleno 

parkování. Parkovací lístky budou označeny údaji o jménu, adrese a IČ koncesionáře. 



Na parkovacích lístcích budou vyznačeny místní komunikace a pozemky podle přílohy 

č. 2 této smlouvy, na nichž koncesionář dle této smlouvy poskytuje službu v době výstav, 

a bude na nich uveden text: „Řidič nesmí svým jednáním porušit zákon č. 361/2000 Sb., 

o pozemních komunikacích“. 

8. Koncesionář je povinen seznámit nejméně 1x za čtvrtletí zadavatele s celkovou výší 

vybraného parkovného. 

9. Při nedodržení nebo porušení bodu č. 1–8, čl. VII. (povinnosti zadavatele a koncesionáře) 

této smlouvy, bude uložena sankce ve výši 1.000,00 Kč za každé porušení samostatně. 

 

Povinnosti zadavatele: 

1. Zadavatel je povinen udržovat pozemky ve vymezených oblastech města 

v provozuschopném stavu a zajistit jejich celoroční úklid. 

2. Zadavatel je povinen umožnit koncesionáři výkon činností, ke kterým se touto smlouvou 

zavázal, tzn. zejména v dostatečném předstihu ho informovat o veškerých změnách 

v Nařízení Města Lysá nad Labem, dopravního značení týkajícího se poskytování služeb 

podle této smlouvy apod. 

 

VIII. Řešení sporů 

 

1. Zadavatel a koncesionář vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě 

vyřešili jakékoli spory, nebo neshody v souvislosti se smlouvou. 

2. Jestliže se zadavateli ani koncesionáři nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení 

jednání, může kterákoli strana požádat o soudní rozhodnutí. Spor bude řešen soudem 

příslušným k místu sídla zadavatele. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 
 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v níže uvedených 

případech: 

a) jestliže koncesionář porušil podmínky této smlouvy, byl na tuto skutečnost upozorněn 

a ani po druhém upozornění nezajistil nápravu v dohodnuté stanovené lhůtě, 

b) koncesionář se dostal do konkurzu nebo na jeho majetek bylo zahájeno vyrovnávací 

řízení, 

c) koncesionář pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění 

smlouvy. 

 

X. Ostatní ustanovení 

 

1. Tato smlouva je sjednaná podle § 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a přiměřeně s ohledem na § 174 odst. 3 a § 178, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran, čímž smluvní strany 

vyjadřují souhlas s celým obsahem smlouvy. 

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“, vedeném městem, který obsahuje údaje 

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách Města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz) a to včetně 

všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

http://www.mestolysa.cz/


5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 

6. Rada města Lysá nad Labem dne 4.1.2017 schválila usnesením č….. znění této smlouvy. 

 

V Lysé nad Labem dne 

 

 

 

Za zadavatele: 

 

 

Ing. Karel Otava 

 starosta města 

 

 

                                                                                                       

   

                         Za koncesionáře: 

 

 

         p. Martin Hlavička 

 



 


