
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. 
V Polích

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 25.5.2021:
Dopisem doručeným dne 3.5.2021 pod č.j. SM/28682/2021 podalo společně 7 osob žádost o prodej části pozemku p.č. 
2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem s tím, že doručovací adresa je *****************************************************. 
Třebaže žádost není konkrétní kdo přímo a jaky pozemek chce odkoupit. Takto se to jeví, že jako vlastníci pruhu 
navrženého k výkupu budou všichni společně. Žádost předkládáme do RM s tím, že za odbor SM prodej pozemku 
nedoporučujeme s tím, že se v této ulici jedná o jediný pruh zeleně, kde by mohla být řešena případná náhradní 
výsadba.ZM usnesením č. 110 ze dne 9.9.2020 ***************** prodej části pozemku p.č. 2165/29 k.ú. Lysá nad Labem 
neschválilo. Výbor pro správu majetku bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 14.6.2021 s tím, že v 
loňském roce rovněž nedoporučil prodej části pozemku p.č. 2165/29 k.ú. Lysá nad Labem.

Příloha:
- žádost ze dne 3.5.2021včetně přílohy
- letecký snímek katastrální mapy
- informace o pozemku 2165/29 a 2172/13

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předloženou žádost ze dne 3.5.2021 pod č.j. SM/28682/2021 ve věci prodeje části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 
2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem.

II. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané 
žádosti ze dne 3.5.2021 pod č.j. SM/28682/2021.

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM a ZM v loňském roce prodej části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem neschválila.
Usnesení RM č. 254 ze dne 25.5.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13, oba v k.ú. Lysá nad Labem dle zaslané žádosti ze
dne 03.05.2021 pod č.j. SM/28682/2021.
II. předkládá
ZM dne 23.06.2021 žádost o prodej části pozemku p.č. 2165/29 a 2172/13 v k.ú. Lysá nad Labem k projednání


