
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 7. 9. 2022

Úplatný převod pozemku parc.č. 3038/19 v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem 
výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 30.8.2022: Na základě usnesení rady města č. 390 ze dne 12.7.2022 byl na úřední 
desce dne 20.7.2022 zveřejněný neadresný záměr na prodej pozemku parc.č. 3038/19 v k.ú. Lysá nad Labem, a svěšen 
dne 5.8.2022. K výše uvedenému záměru přišla jedna nabídka dne 27.7.2022 pod č.j. SM/63776/2022 a to od 
Pragoprojektu, a.s., jež na základě plné moci zastupuje Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje.
Důvodová zpráva do rady města dne 12.7.2022: Dne 17.6.2022 podala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., pod číslem 
jednacím SM/50304/2022/Jav, na základě plné moci od Středočeského kraje, žádost o odkup pozemku parc.č. 3038/19, 
o výměře 532 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 250,- Kč/m2, z důvodu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. 
etapa. Jedná se o pozemek, který nebyl zahrnut do předešlého odkupu pozemků, který zastupitelstvo města schválilo 
usnesením č.27 dne 13.4.2022. Radě města navrhujeme zveřejnit neadresný záměr na prodej pozemku s tím, aby 
zastupitelstvo města mohlo na svém zářijovém zasedání schválit samotný prodej pozemku. Výbor pro správu majetku 
města bude výše uvedené projednávat na svém jednání po prázdninách.

Příloha
- žádost ze dne 17.6.2022
- návrh znění kupní smlouvy
- mapa se zákresem stavby obchvatu
- letecké snímky katastrální mapy
- detail ze situace projektové dokumentace stavby obchvatu
- plná moc
- informace o pozemku par.č. 3038/19 k.ú. Lysá nad Labem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, 
Středočeskému kraji, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu 
města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250,- Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na 
vkad do katastru nemovitostí.

II. ukládá
odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022.

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 133 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

Při stanovení kupní ceny 250,- Kč/m2 se při výměře pozemku 532 m2 jedná o výše uvedenou celkovou kupní cenu.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.



Dosavadní rozhodnutí:
Zastupitelstvo města usnesením č. 27 ze dne 13.4.2022 schválilo prodej obecních pozemků za stejným účelem 
Středočeskému kraji za cenu 250,- Kč/m2.
Usnesení rady města č. 390 ze dne 12.7.2022:
Rada města Lysá nad Labem
schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad
Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.
Usnesení rady města č. 464 ze dne 30.8.2022: Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532 m2, druh pozemku orná půda,
katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu 250 Kč/m2. Nabyvatel hradí
náklady spojené s podáním návrhu na vkad do katastru nemovitostí,
II. předkládá
zastupitelstvu města na nejbližší zasedání k projednání návrh na prodej pozemku parcelní číslo 3038/19, o výměře 532
m2, druh pozemku orná půda, katastrální území Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za kupní cenu
250 Kč/m2. Nabyvatel hradí náklady spojené s podáním návrhu na vkad do katastru nemovitostí.


