
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 5. 2021

Prodej části obecního pozemku p.č. 3463/1 před nemovitostí čp.383 ul.Za 
Zámkem, Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 27.4.2021:
Na základě usnesení RM č. 9 ze dne 19.1.2021 měl jít do ZM návrh prodeje části pozemku p.č. 3463/1 k.ú. Lysá nad 
Labem ul.Zámecká. Na základě požadavku předsedy Výboru pro správu majetku byl tento bod z programu ZM stažen. 
Výbor pro správu majetku celou záležitost opětovně projednal na svém jednání dne 14.4.2021 a s prodejem nesouhlasí.
Důvodová zpráva do RM dne 19.1.2021: Paní ******************** podala žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 
3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Za Zámkem, který slouží jako vjezd do hospodářské budovy u čp. 383. Jednalo by se 
o prodej cca 9 m2 a důvodem je, aby na tomto pozemku neparkovala jiná vozidla a tím nebránila vjezdu do 
nemovitosti. Sousední pozemek p.č. 3793/2 byl v minulosti od města prodán novým vlastníkům za cenu 500,- Kč/m2, 
aby sloužil jako vjezd pro jejich nemovitost. V minulosti byla žádost paní **************, zamítnuta s tím, že nejprve je 
nutné vybudovat komunikace v ulici Za Zámkem. Nyní je komunikace vybudována a za odbor SM doporučujeme prodej 
části pozemku za cenu 500,- Kč/m2 s tím, předmět prodeje bude sloužit jako vjezd na pozemek bez dalšího oplocení ( 
takto bylo postupováno i při prodeji pozemku p.č. 3793/2 v roce 2015).

Příloha:
- žádost ze dne 26.11.2020
- snímek katastrální mapy s leteckou mapou
- informace o pozemku p.č. 3463/1 a st.492/1 k.ú. Lysá nad Labem
- fotografie předmětného pozemku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č.3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem dle podané žádosti ze dne 
26.11.2020

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

2. 12. 2020 Výbory Výbor pro správu majetku města

7 odkládá
Výbor projedná na dalším zasedání po seznámení se se situací na místě. Výbor na svém jenání dne 3.2.2021 se usnesl, 
že v tomto případě lze narovnat uliční čáru, jedná se o výměru 9m2 Výbor doporučuje prodej za cenu 1000,-Kč m2,4x 
ANO
Výbor na svém jednání dne 14.4.2021 neodporučuje prodej části pozemku p.č.3463/1 k.ú. Lysá n.L.

Dosavadní rozhodnutí:
ZM v roce 2015 schválilo prodej sousedního pozemku za podmínky, že bude sloužit jako vjezd na soukromý pozemek bez 
dalšího oplocení.

Usnesení RM č. 9 ze dne 19.1.2021:
Rada města
I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č.3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem, výměra dle 
vypracovaného GP, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul.Za Zámkem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 do vlastníctví podílových 
vlastníků pozemku p.č. st.492/1 k.ú. Lysá nad Labem za podmínky, že bude vypracován geometrický plán na dělení 



pozermku na náklady nabyvatele. Předmět prodeje bude sloužit jako vjezd na pozemek p.č. st.492/1 bez dalšího 
oplocení. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
II. doporučuje ZM dne 17.2.2021 bod I ke schválení

Usnesení RM č. 209 ze dne 27.4.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. revokuje
své usnesení RM č. 9 ze dne 19.01.2021,
II. předkládá
ZM prodej část obecního pozemku p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání.


