
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 13. 4. 2022

Návrh na zapsání místní komunikace na sídlišti do katastru nemovitostí

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
V severní části města Lysá nad Labem se nachází sídliště s bytovými domy. Výstavba byla realizována na pozemku města 
s tím, že se po realizaci výstavby do katastru nemovitostí zapsaly bytové domy s čísly popisnými, aniž by se již následně 
řešily zápisy zbývajících nezastavěných ploch – komunikací a zeleně.

Díky aktivitě zastupitele Mgr. Hynka Fajmona byly v posledních letech do katastru nemovitostí zapsány dvě 
komunikace, a to
• páteřní komunikace vedoucí z ulice Resslova do ulice Ke Vrutici jako pozemek – pozemková parcela p.č. 2673/90, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.439 m2 v k.ú. Lysá nad Labem (má dnes označení „Sídliště“)
• okružní komunikace v severní části sídliště z ulice Sídliště okolo MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška do ulice Sídliště jako 
pozemek - pozemková parcela p.č. 2673/105, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.490 m2 v k.ú. Lysá nad 
Labem (má dnes označení „Okružní“).

Jednou z dalších komunikací, která na sídlišti vznikla, je komunikace mezi u bytových domů nacházejících se v oblasti 
ohraničené ulicemi Resslova – Průběžná (Sídliště) – Ke Vrutici – Československé armády. V této oblasti se nachází (viz 
mapa) ulice Lomená a Uzavřená, což jsou místní komunikace, které dosud nejsou zapsané do katastru nemovitostí. 
Ulice Lomená vede souběžně s ulicí Československé armády; ulice Uzavřená se nachází uvnitř daného území, mezi 
bytovými domy. Tato komunikace je momentálně součástí pozemku – pozemkové parcely p.č. 2673/91, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 30.884 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi 
Československé armády – Resslova – Sídliště – Ke Vrutici.

Stejně jako výše uvedený kolega považuji i já za potřebné, aby byly komunikace do katastru nemovitostí zapsané, tedy 
aby zápis v katastru nemovitostí odpovídal skutečnému stavu. Na komunikace zapsané v katastru nemovitostí je také 
možné žádat o finanční příspěvek v rámci dotačních programů.

K zápisu do katastru nemovitostí bude nezbytné pořídit geometrický plán a získat vyjádření od příslušného úřadu státní 
správy o existenci komunikace a souhlas s dělením pozemku, případně další doklady potřebné k zápisu komunikace do 
katastru nemovitostí. Náklady na pořízení těchto dokumentů budou kryty z rozpočtu města, kde je na pořízení 
geometrických plánů vytvořena položka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zápis komunikace nacházející se na pozemku - pozemkové parcele p.č. 2673/91, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Lysá nad Labem, tedy části pozemku nacházejícího se mezi ulicemi Československé armády – Resslova – Sídliště – 
Ke Vrutici, do katastru nemovitostí.

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


