
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na směnu pozemků v ulici Průmyslová z důvodu výstavby okružní 
křižovatky

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 7.6.2022: Společnost Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 
542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, na základě našeho požadavku o nabytí části pozemku parc. č. 601/19 
a 601/6, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby kruhové křižovatky, navrhuje písemností doručenou dne 
20.5.2022 pod č.j. SM/40282/2022/Jav směnu potřebných pozemků za část obecního pozemku parc. č. 601/1 (jedná se 
o zatravněnou část pozemku, chodník v ulici Na Mlíčníku v daném místě je na druhé straně), který přiléhá k jejich 
investičnímu záměru. Jednalo by se o vzájemnou směnu pozemků v ploše 236 m2. Výbor pro správu majetku města 
bude o výše uvedeném jednat na svém jednání dne 15.6.2022.

Přílohy:
- písemnost doručená dne 20.5.2022 pod č.j. SM/40282/2022/Jav
- GP 3851-63/2022
- GP 3852-75/2022
- katastrální situace s okružní křižovatkou
- letecký snímek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o 
výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově 
označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako 
pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3851-63/2022, se 
společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, 
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s tím, že náklady spojené se zápisem směnné 
smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639 pol.6130 orj 10 org 3437 2 000,00 Kč

výkup pozemků

Město hradí kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení rady města č. 329 ze dne 7.6.2022:
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru na směnu části obecního pozemku parc.č. 601/1, nově 
označeného jako pozemek parc. č. 601/26, o výměře 236 m2, v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 
3852-75/2022 za část pozemku parc.č. 601/6, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/24, o výměře 33 m2, a za 
část pozemku parc.č. 601/19, nově označeného jako pozemek parc. č. 601/25, o výměře 203 m2, oba v k.ú. Lysá nad 



Labem, dle
geometrického plánu č. 3851-63/2022, se společností Klavarská - OC Lysá s.r.o., IČO: 06770754, se sídlem Dráby 542, 
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že
náklady spojené se zápisem směnné smlouvy do katastru nemovitostí hradí Město Lysá nad Labem,
II. předkládá zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na zveřejnění záměru k projednání.


