
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc.č. 511/59, 511/56 a 511/54 
v k.ú. Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, PSČ 16900 
písemností ze dne 05.04.2022 požádala o prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku 
orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a par.č. 511/54 o výměře 
6 m2, druh pozemku orná půda, všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního 
areálu a výstavby okružní křižovatky ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, za cenu 1 000 Kč/m2 tj., za kterou kupovala 
pozemky na výstavbu nákupního areálu Kaufland v loňském roce. Na pozemky parc.č. 511/59 a 511/56 v k.ú. Lysá nad 
Labem byl v roce 2019 vypracován znalecký posudek s cenou 244,30 Kč/m2. Předmětem prodeje jsou pozemky, které 
budou částečně následně po vybudování okružné křižovatky společně se stavbou křižovatky bezúplatně převedeny do 
vlastnictví města. V případě, že by nedošlo k výstavbě nákupního areálu Kaufland a okružné křižovatky, platí pro Město 
Lysá nad Labem výhrada zpětné koupě předmětných pozemků.

Příloha:
- žádost o prodej obecních pozemků
- informace o pozemku par.č. 511/59, 511/56 a 511/54
- katastrální situace
- koordinační situace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na prodej obecních pozemků parc. č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, parc.č. 511/56 o výměře 99 
m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a par.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, 
všechny v k.ú Lysá nad Labem, z důvodu realizace izolační zeleně kolem nákupního areálu a výstavby okružní křižovatky 
ulice Na Mlíčníku a ulice Průmyslová, společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., IČO: 25110161, se sídlem Praha 6, 
Bělohorská 2428/203, PSČ 16900, za kupní cenu 1 000 Kč/m2 s výhradou zpětné koupě. Náklady spojené s návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto VS 712 751 000,00 Kč

Prodej nemovitostí

Příjem za prodej nemovitostí - obecních pozemků

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

Dosavadní rozhodnutí:
Výbor pro správu majetku města bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 6.4.2022.


