
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Výkup pozemku p.č. 3038/19 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu 
města Lysá n.L.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 27.4.2021:
Na základě úpravy projektu ke stavebnímu řízení na akci výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa byli 
opětovně osloveni s nabídkou na výkup poptřebných pozemků vlastníci jednotlivých pozemků. 
************************************ jako podílový vlastníci pozemku PK 3042/3 souhlasí s prodejem potřebné části pozemku o 
výměře cca 527 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 250,- Kč/m2. Dle GP č-3623-54/2020 ze dne 21.8.2020 vznikl 
pozemek p.č. 3038/18 o výměře 527 m2, který byl na základě usnesení ZM č.169/II ze dne 16.12.2020 přemětem 
uzavřené kupní smllouvy č. 2021-0020/SM, která byla podána na návrh na vklad do KN dne 24.3.2021. Písemností ze 
dne 12.4.2021 Katastrální úřad v Nymburce informoval, že nelze kupní smlouvu zapsat do KN z důvodu, že Středočeský 
kraj nechal zapsat jiným GP všechny pozemky v trase obchvatu a v našem případě se jedná o nový pozemek p.č. 
3038/19 o výměře 532 m2 k.ú. Lysá nad Labem. Celou záležistost jsme okamžitě projednali s podílovými vlastníky 
pozemku p.č. 3038/19, jež souhlasí s prodejem za cenu 250,- kč/m2 s tím, že již provedená platba za výměru 527 m2 
by byla považována jako záloha kupní ceny v rámci nově uzavřené kupní smlouvy a doplatila by se výměra 5 m2, tj. 
1250,- Kč.
Příloha:
1)dopis od KÚ Nymburk ze dne 12.4.2021
2) informace pozemku p.č. 3038/19 k.ú. Lysá nad Labem
3)celková situace se zákresem obchvatu
4)KS č. 2021-0020/SM ze dne 22.2.2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
písemnost ze dne 12.4.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální parcoviště 
Nymburk

II. schvaluje
výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, od podílových vlastníků: 
********************************************************************************************************************, za částku 250 Kč/m2, s 
tím že jako záloha kupní ceny bude uznána platba vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 
22.2.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2.000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba 
obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku 
pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

III. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín: 12.8.2021

IV. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd § 3639, pol. 6130, orj 10, org.3437 133 000,00 Kč

výkup pozemků



částka ve výši 131 750,- Kč byla uhrazena dne 26.2.2021 na základě kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.2.2021, 
doplatek bude ve výši 1250,- Kč.

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

Dosavadní rozhodnutí:
ZM od roku 2016 schválilo výkup pozemků určených pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa za cenu 
250,- Kč/m2.
RM usnesení č. 164 ze dne 25.3.2020: RM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle 
geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: 
********************************************************************************************************************, za částku 250 Kč/m2. 
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2.000 Kč na návrh na vklad do 
KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba 
obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku 
pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok. II. doporučuje ZM dne 22.4.2020 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení ZM č.34 ze dne 20.5.2020: ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Litol o výměře dle 
geometrického plánu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: 
********************************************************************************************************************, za částku 250 Kč/m2. 
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do 
KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba 
obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku 
pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,
II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2020,
III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.

RM usnesení č. 617 ze dne 18.11.2020: Rada města Lysá nad Labem
I. revokuje usnesení RM č. 164 ze dne 25.03.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,
II. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem 
výstavby
obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl
1/2) a paní Markéty Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku
zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku
nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000
Kč/ha/rok,
III. doporučuje ZM dne 16.12.2020:
a) revokovat usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020,
b) schválit výkup pozemku dle bodu II.

Usnsení ZM č. 169/II ze dne 16.12.2020:
Zastupitelstvo města
I. revokuje
usnesení ZM č. 34 ze dne 20.05.2020 z důvodu mylně uvedeného katastrálního území,
II. schvaluje
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k.ú. Lysá nad Labem o výměře dle geometrického plánu, za účelem výstavby 
obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: 
********************************************************************************************************************, za částku 250 Kč/m2. 
Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba 
obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku 
pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,
III. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu II. Termín do: 31.03.2021,
IV. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Usnesení RM č. 210 ze dne 27.4.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
písemnost ze dne 12.04.2021 č.j. V-2737/23021-208 od Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště



Nymburk,
II. schvaluje
výkup pozemku p. č. 3038/19, o výměře 532 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad
Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Adély Farkové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Markéty
Lapáčkové, bytem Cheb, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2 s tím, že jako záloha kupní ceny bude uznána platba
vyplacena v rámci uzavřené kupní smlouvy č. 2021-0020/SM ze dne 22.02.2021. Kupující hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč
na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupený pozemek nabídnut k
pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2 000 Kč/ha/rok,
III. doporučuje
ZM ke schválení.


