
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na další využití městských pozemků v areálu FRUTY

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
V letošním roce vypršela smlouva mezi městem a společností MS Development s.r.o. o využití městských pozemků v 
areálu bývalé Fruty pro jejich developerský záměr. Pozemky byly vyčištěny a předány zpět městu Lysá nad Labem. Na 
radě a zastupitelstvu města nyní je rozhodnout, jak se bude s pozemky nakládat dále.

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:
Soubor městských pozemků v areálu bývalé Fruty byl předmětem developerské smlouvy mezi městem a firmou MS 
Development s.r.o.. V rámci této smlouvy vznikly na městských pozemcích dva bytové objekty, které jsou již 
zkolaudované a obydlené. Zbývající část plánovaných objektů se developerovi ve stanoveném čase nepodařilo postavit.

Varianta č. 1 – Pozemky města nabídnout investorům jako celek – v rámci této varianty by se postupovalo tak, že by byl 
zveřejněn záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Cílem výběrového řízení by bylo získat investora, který 
by se zavázal postavit nemovitosti dle svého návrhu a v souladu s územním plánem. Poté by město pozemky převedlo 
do vlastnictví investora.

Varianta č. 2 – Pozemek města p. č. 3758/1, který tvoří největší plochu, by byl rozdělen na dvě části. První severní část 
přiléhající k ulicím Jedličkova a Pivovarská by byl určen pro využití developery dle varianty č. 1. Druhá, jižní část 
pozemku by byla využita pro potřeby vlastní bytové výstavby města nebo potřeby městského bytového družstva.
Vzhledem k tomu, že pozemek má výměru přes 8000 m2 je dostatečně velký na to, aby oba nově vzniklé pozemky byly 
dále využitelné a atraktivní pro investory i pro záměry města.
Výhody a nevýhody obou variant jsou zřejmé.

U varianty č. 1 – je výhodou to, že by starost o zástavbu území byla kompletně přenesena na developera. Nevýhodou je 
to, že nelze garantovat, že objekty budou postaveny a město nemůže příliš ovlivnit jejich skladbu a využití.

U varianty č. 2 – je výhodou to, že město získá možnost na části pozemku realizovat s pomocí dotace vlastní bytovou 
výstavbu. Nevýhodou této varianty je nutnost vložit vlastní městské prostředky. Dalo by se ale také uvažovat o formě 
družstevní výstavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
variantu č. 1 - pozemky města nabídnout investorům jako celek – v rámci této varianty by se postupovalo tak, že by byl 
zveřejněn záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Cílem výběrového řízení by bylo získat investora, který 
by se zavázal postavit nemovitosti dle svého návrhu a v souladu s územním plánem. Poté by město pozemky převedlo 
do vlastnictví investora,

Variantní řešení:
varuantu č. 2 - pozemek města p. č. 3758/1, který tvoří největší plochu, by byl rozdělen na dvě části. První severní 
část přiléhající k ulicím Jedličkova a Pivovarská by byl určen pro využití developery dle varianty č. 1. Druhá, jižní část 
pozemku by byla využita pro potřeby vlastní bytové výstavby města nebo potřeby městského bytového družstva.
Vzhledem k tomu, že pozemek má výměru přes 8000 m2 je dostatečně velký na to, aby oba nově vzniklé pozemky byly 
dále využitelné a atraktivní pro investory i pro záměry města.
Výhody a nevýhody obou variant jsou zřejmé.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno



2. 9. 2021 Projednáno RM

477 doporučuje ke schválení
         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 477
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh na využití městských pozemků na další využití v areálu FRUTY,

II. předkládá
ZM k projednání.


