
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

Duplicitní zápis pozemku p.č. 3518/10 v k.ú. Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM ze dne 23.11.2021:
Dne 3.9.2019 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Nymburk, oznámil opravu chyby v údajích katastru 
nemovitostí a to týkající se pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Lysá nad Labem a to tak, že tento pozemek je zapsán jako duplicitní vlastnictví a to ve prospěch Města Lysá nad 
Labem na základě Prohlášení o vzniku práva ze zákona číslo 172/1991 Sb. a při porovnání platné katastrální mapy s 
mapou původního pozemkového katastru katastrální úřad shledal, že část PK 664/2 se překrývá s částí KN 3518/10 a 
tedy byl proveden zápis vlastnictví rovněž ve prospěch podílových vlastníků 
*********************************************************************************************************************************. Dne 4.9.2019 
Odbor SM vyzval podílové spoluvlastníky k jednání ve věci vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3518/10 
v k.ú. Lysá nad Labem a dopisem ze dne 2.3.2020 podílový spoluvlastníci *************************************** požádali o 
odstranění duplicitního zápisu a to tak, že pozemek p.č. 3518/10 v k.ú. Lysá nad Labem bude pouze v jejich podílovém 
spoluvlastnictví. To samé dopisem ze dne 8.11.2021 potvrdil třetí podílový spoluvlastník ******************. Jedná se o 
pozemek, který je potřebný pro SŽ v rámci optimalizace tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice. Hodnota pozemku je 
cca 8 160,- Kč ( 80,- Kč/m2) s tím , že při prodeji SŽ nabízí osminásobek odhadní ceny tj. cca 65 280,- Kč. Pokud 
nedojde k dohodě o vlastnictví, rozhodne soud. Za odbor se domníváme, že u soudu se žalobou neuspějeme z důvodu, 
že kdysi zde byl celkový lán ve vlastnictví předků podílových spoluvlastníků (jedná se o sourozence) a mohlo by dojít k 
nemalým finančním nákladům ( poplatek za podání žaloby, náklady soudu, náklady právního zástupce protistrany). 
Výbor pro správu majetku bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 1.12.2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku p.č. 3518/10, o výměře 102 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků 
********************************************************************************************************************************* s ujištěním 
podílových spoluvlastníků, že odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní organizaci za cenu jimi 
nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel pozemku.

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění souhlasného prohlášení dle bodu I. Termín: do 31.1.2022

III. pověřuje
starostu města podpisem tohoto souhlasného prohlášení

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

Dosavadní rozhodnutí:
V roce 2020 bylo stejným způsobem postupováno u pozemku p.č. 3518/8 k.ú. Lysá nad Labem, vlastník ****************
Usnesení RM č. 614 ze dne 23.11.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
zastupitelstvu města uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3518/10, o výměře
102 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch podílových spoluvlastníků
********************************************************************************************************************************* za podmínky, 
že podíloví spoluvlastníci odprodají potřebnou část tohoto pozemku Správě železnic, státní
organizaci za cenu jimi nabízenou. Veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí



hradí nabyvatel pozemku,
II. předkládá
zastupitelstvu města k projednání návrh na uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku
parc.č. 3518/10 k.ú. Lysá nad Labem.


