
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 29.3.2017                                                                              

 

Žádost o provedení opravy cesty podél lesa ve Dvorcích  

 

 
RM usnesení č. 200, ze dne21.3.2017: 

Rada města          

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa. p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L. 

II.n e s o u h l a s í 

s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích, do doby dokončení investiční akce „Kanalizace 

Dvorce“ 

III. u k l á d á 

odboru MI zadat vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajistit územní 

rozhodnutí a stavební povolení a výstavbu VO koordinovat s výstavbou kanalizačního řadu, 

za předpokladu schválení akce a případné úpravy rozpočtu v ZM, 

IV. p ř e d k l á d á  

ZM 29.3.2017 žádost občanů Dvorce k projednání  

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

I.b e r e  n a v ě d o m í:  

žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa. p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L. 

II.n e s o u h l a s í 

s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích, do doby dokončení investiční akce „Kanalizace 

Dvorce“, 

III. u k l á d á 

odboru MI zadat vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajistit územní 

rozhodnutí a stavební povolení a výstavbu VO koordinovat s výstavbou kanalizačního řadu, 

za předpokladu schválení akce a případné úpravy rozpočtu v ZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva do RM ze dne 21.3.2017 

Popis problému 

Odbor správy majetku obdržel žádost občanů obce Dvorce, o opravu cesty vedoucí podél lesa, 

na pozemku parc.č. 3537/3, který je v majetku města. Cesta slouží některým obyvatelům 

Dvorců jako příjezdová k jejich nemovitostem. Cesta je nezpevněná a  používají ji i 

automobily s vyšší tonáží - Lesy ČR při těžbě dřeva nebo vozidla staveb Českých drah při 

opravách železnice. Nezpevněná cesta podél lesa není ve stavu, jako některé nezpevněné 

komunikace ve městě Lysá nad Labem, např. Vysoká mez, Ve Višňovce nebo srovnatelná 

cesta podél  osady Řehačka - k pile. Cca v roce 2012 provedly Lesy ČR opravu lesních cest 

v okolí Dvorců částečným stržením krajnic a  štěrkem. Cesta v majetku města má plochu cca 

9024m2, což by představovalo stejnou technologií částku ve výši cca 1,000tis.-1,200tis.Kč. 

V letošním rozpočtu není s opravou cesty počítáno. Vzhledem k tomu, že ve Dvorcích bude 

probíhat investiční akce „Kanalizace Dvorce“ a neznáme dosud objízdné trasy, doporučujeme 

opravu v případě schválení, realizovat až po ukončení investiční  akce. ( V této části obce je 

již kanalizace položena, viz situace). RM byl dne 6.12.2016 odborem vnitřních věcí předložen 

zápis z Osadního výboru Dvorce a Ing. Kopecký, vedoucí odboru SM, vypracoval informace, 

viz.příloha. Požadavkem Osadního výboru bylo mimo jiné osvětlení cesty od restaurace 

k hájovně (úsek  délky cca 350m), což představuje cca  7 - 8 lamp VO, včetně kabeláže. Jde o 

úsek, kde se bude pokládat kanalizační řad.  Je proto potřeba zvážit, zda výstavbu  lamp VO 

nespojit s investiční akcí „Kanalizace Dvorce“. Bylo by nutné dopracovat PD, nutností je 

územní rozhodnutí a stavební povolení – náklady cca 350 – 400tis.Kč, vč.PD.    

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádost občanů obce Dvorce nebyla projednávána. 

 

 Návrh řešení: 

Odbor SM žádá RM: I. vzít na vědomí žádost  obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél 

lesa, parc.č. 3537/3,  II. nesouhlasit s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích do doby 

dokončení investiční akce „Kanalizace Dvorce“, III. uložit odboru MI nechat vypracovat PD 

na  VO  v úseku  od  restaurace  k  hájovně, vč. územního  rozhodnutí  a  stavebního povolení 

a výstavbu VO koordinovat s výstavbou kanalizačního řadu, IV. předložit ZM žádost na 

vědomí. 

 

 Stanovisko k návrhu: 

 Nebylo projednáváno v komisích ani výborech.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města pro r. 2017, není s opravou cesty počítáno. V případě 

schválení by se jednalo o částku ve výši cca 1,000 – 1,200tis. Kč a nutnost navýšení položky 

221 – Pozemní komunikace – oprava a údržba komunikací.  

        

 

     

       Vrbová Lenka  

                                              referent SM 

 

 

Příloha: 

1) žádost obyvatel obce Dvorce 

2) přílohy žádosti 

3) stávající kanalizační řad pod předmětnou cestou a úsek chybějícího VO 

4) LV 

5) informace OSM  


