
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Darování obecních pozemků za účelem realizace projektu „ Lávka vč. cyklostezky 
Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Stařecká Karolína (radní uvolněná)

Důvodová zpráva:
Smlouva o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – 
Labe“ byla uzavřena dne 7.3.2022 a v registru smluv byla uveřejněna dne 22.3.2022. Na základě usnesení RM č. 142 ze 
dne 15.3.2022 byl na úřední desce zveřejněný neadresný záměr na darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 
306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově označených jako pozemek parc.č. 306/8 o 
výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 182 m2, všechny v k.ú Litol, dle 
geometrického plánu č. 1014-16/2022, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad 
Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. K tomuto záměru se ve stanovené lhůtě vyjádřil písemností 
doručenou dne 30.3.2022 pod č.j. SM/23719/2022 Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, a potvrdil svůj zájem o nabytí vlastnického práva k předmětným 
pozemkům za účelem realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a 
cyklotrasa Litol – Labe“.
Důvodová zpráva do RM dne 15.3.2022:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem usnesením č. 7 ze dne 2.2.2022 schválilo uzavření smlouvy o spolupráci na 
projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“ se Středočeským 
krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov. V článku II odstavec 3 příslušné smlouvy 
Město a Kraj deklarují, že ty části Pozemků města, které jsou dotčeny stavbou Projektu (trvalý zábor), na který se 
vztahuje finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy uznatelné náklady Projektu, tj. části 
pozemků 305/2, 306/1, 309/5, 323/2, 323/6, 323/7, 323/11 a 323/25 převede Město před zahájením realizace (stavby) 
Projektu na Kraj. Předpokládaný termín zahájení realizace (stavby) Projektu je listopad 2022. Oddělení příslušných 
částí Pozemků města zajistí na své náklady Město. Za tímto účelem byl pořízen geometrický plán na dělení pozemků č. 
1014-16/2022. Dle sdělení Středočeského kraje by mohlo dojít k dřívějšímu zahájení stavby, tj. červen 2022, proto za 
Odbor správy majetku předkládáme radě města návrh na zveřejnění neadresného záměru na darování obecních 
pozemků tak, aby o schválení darování předmětných pozemků mohlo jednat Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na 
svém dubnovém jednání. Získání dotace na stavbu je podmíněno poskytovatelem dotace vlastnictvím příslušných 
pozemků příjemcem dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
darování částí obecních pozemků parc. č. 305/2, 306/1, 309/5 323/2, 323/6, 323/11, 323/25 a 323/7 v k.ú. Litol, nově 
označených jako pozemek parc.č. 306/8 o výměře 1462 m2, parc.č. 323/75 o výměře 1551 m2 a p.č. 323/74 o výměře 
182 m2, všechny v k.ú Litol, dle geometrického plánu č. 1014-16/2022, Středočeskému kraji, IČO: 70891095, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, z důvodu realizace investičního projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad 
Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí 
hradí obdarovaný.

II. ukládá
odboru správy majetku vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.4.2022.

III. pověřuje
starostu města podpisem této darovací smlouvy.

Vazba na rozpočet města:
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Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


