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1.51 Uzavření darovací smlouvy – parkoviště Lidl 
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění: 
V oblasti ulice Karolíny Světlé město řeší dlouhodobě problém s parkováním osobních 
vozidel. Společnost Lidl se rozhodla z důvodu zlepšení komfortu pro své zákazníky nově 
uspořádat parkování osazením závorového systému. Ačkoliv se závorový systém bude 
nacházet na pozemku spol. Lidl, jelikož se jedná o umístění dopravního zařízení a změnu 
dopravních opatření, odpovědným orgánem pro povolení je místně příslušný silniční správní 
úřad. SSÚ se snažil dlouhodobě o odložení závorového systému z důvodu omezení parkování 
pro obyvatele přilehlých panelových domů a takovýmto opatřením nezhoršovat parkovací 
možnosti. Spol. Lidl nabídla městu finanční kompenzaci za vybudování parkovací plochy 
v těsné blízkosti prodejny a předložila návrh způsobu finanční kompenzace.  

Odbor správy majetku zajistil v letošním roce projektovou dokumentaci se stavebním 
povolením na výstavbu parkoviště v prostoru mezi č.p. 3022 a 3021, tj. v ulici Karolíny 
Světlé, naproti vjezdu na parkoviště prodejny Lidl. Vybudováním tohoto parkoviště dojde 
k rozšíření parkovacích míst v lokalitě a uvolnění parkoviště u prodejny. Spol. Lidl na 
výstavbu tohoto parkoviště (29 parkovacích míst) věnuje městu finanční dar ve výši 3 mil. 
Kč.  

Obyvatelé panelových domů a bytové družstvo Průkopník jako vlastník s tímto parkovištěm 
nesouhlasí a podali petici, jejíž výsledek je nejednoznačný. V současné době se čeká na nabití 
právní moci a je možné, že bytové družstvo Průkopník podá odvolání v rámci stavebního 
řízení.  

Rada města svým usnesením č. 519/2020 ze dne 12.11.2020 doporučila zastupitelstvu města 
pověřit starostu podpisem darovací smlouvy.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit starostu města podpisem Darovací smlouvy mezi 
společností Lidl Holding s.r.o. a městem Varnsdorf. Touto smlouvou město Varnsdorf přijímá 
dar ve výši 3 mil. Kč na vybudování nových parkovacích míst v u. Karolíny Světlé, v k.ú. 
Varnsdorf.  
 

Příloha:  návrh darovací smlouvy 

 

 

 

 


