
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění 
Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č.4

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 9.11.2021:
Dne 8.2.2021 na základě usnesení RM č. 42 ze dne 2.2.2021 byl pan *********************** vyzván k předložení podkladů k 
uzavření plánovací smlouvy. Na tuto písemnost reagoval dne 24.2.2021 dopisem doručeným pod č.j. ST/11707/2021 a 
RM usnesení č. 174 ze dne 30.3.2021 uložila panu místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozemků v lokalitě Vysoká 
mez. Návrh byl odelsán dne 20.4.2021 se stanovením následujících podmínek:
a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které zastupujete,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen Váš závazek jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v této lokalitě 
spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a parkovací 
stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,
d) ve smlouvě bude obsažen Váš závazek spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na Vámi vlastněných pozemcích 
nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Na tento návrh pan *********************** reagoval písemností doručenou dne 13.9.2021 pod č.j. SM/75667/2021 z které 
vyplývá, že nesouhlasí s podmínkou v bodě d) tj. závazek spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných 
pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Na základě geometrického plánu byla z pozemku p.č. 61/36 v k.ú. Litol oddělena část pozemku určená k výstavbě 
chodníku a vjezdu. Pozemek p.č. 61/36 je nyní o výměře 524 m2 v k.ú. Litol ( dle znalekého posudku z roku 2020 se 
jedná o cenu 1219,- Kč/m2).

Důvodová zpráva do RM dne 2.2.2021:
RM usnesením č. 616 požádala o stanovisko výbor pro správu majetku města. K tomuto bodu Výbor pro správu majetku 
města se vyjádřil takto: Návrh pana ************************* zastupujícího i další vlastníky pozemků na směnu pozemků v 
lokalitě Na vysoké mezi – Litol. K tomuto bodu se osobně dostavil pan ****************. Během jednání odpověděl na 
dotazy členů výboru. Potvrdil, že nežádá závazek města vybudovat chodník ani jinou infrastrukturu. Potvrdil rovněž, že 
směna by se měla týkat i dosud neoddělených částí pozemků, které jsou stavebním úřadem určeny pro výstavbu 
chodníku a tvoří novou uliční čáru.
Výbor následně diskutoval o tom, zda je pro zástavbu této části území přiléhající k ulici Družstevní nutné uzavření 
plánovací smlouvy nebo nikoliv. Na tuto otázku je nutné získat od stavebního úřadu jednoznačnou odpověď.
Výbor dospěl k usnesení v následujícím znění: Výbor podmíněně souhlasí se směnou pozemků dle návrhu pana 
****************** za předpokladu, že stavební úřad potvrdí, že k zástavbě pozemků ve vlastnictví pana *********** a jím 
zastupovaných osob není nutné uzavření plánovací smlouvy. Další podmínkou směny je to, že dojde k oddělení pozemků 
pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků pana ****************** a jím zastupovaných osob. Tyto 
oddělené pozemky připadnou městu. Poslední podmínkou je to, že město nebude zavázáno k vybudování chodníků a 
jiné infrastruktury.
K výše uvedenému za odbor uvádíme, že podmínkou výstavby RD domů dle regulačního plánu je vybudování podélného 
místa pro odstavení vozidla u každého vjezdu (v příloze přikládáme sken strany 9 z regulačního plánu). Celou věc jsme 
konzultovali s OVŽP, který je stejného názoru jako odbor SM, tak zpracovatel územního plánu, a to,že je nutné podél 
stavebních parcel v ulice Družstevní řešit podélné stání, což lze zajistit na základě plánovací smlouvy. Takto to je 
myšleno i v souladu s regulačním plánem. Na základě výše uvedeného považuje OSM podpis plánovací smlouvy za 
nutnost.
Důvodová zpráva do RM dne 18.11.2020:
Pan ********************** zastupijící zároveň paní ***************** a paní ****************** podal žádost o směnu pozemků v 
lokalitě Na Vysoké mezi a společný postup k naplnění Regulačního plánu Vysoká Mez - změna č.4. Jedná se o to, že 
žadatel navrhuje na Město Lysá nad Labem převést pozemky p.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 v k.ú. Litol o 
celkové výměře 1329 m2. Jedná se o pozemky určené k výstavbě vjezdů od nově vzniklých stavebních pozemků a 
chodníků v ulici Družstevní.Pozemek p.č. 51/123 umožňuje výjezd z lokality Na Vysoké mezi do ulice Družstevní. Za to 
požaduje od Města Lysá nad Labem převod pozemku p.č. 61/36 o výměžře 558 m2 a na převedených pozemcích do 



vlastnictví města vybudovat veřejnou infrastrukturu dle RP Vysoká mez -změna č.4 a to v rozsahu podél ulice 
Družstevní. Za odbor SM tento návrh nedoporučujeme. Dle znaleckého posudku č.972-10/20 je cena obvyklá městského 
pozemku ve výši 680 000,- Kč (cena 1 m2 je 1219,- Kč) a při sloučení pozemku do stavební parcely označené číslem 13 
dojde k navýšení této hodnoty. Dále dle zvyklosti se vznikem obdobných lokalit v našem města v minulých letech se 
vždy jednalo o to, že vlastníci stavebních pozemků vybudovali na své náklady potřebnou infrastrukturu, kterou městu 
za 1,- Kč převedli včetně pozemků.
Příloha:
- žádost č.j.ST/73315/2020 ze dne 14.10.2020
- snímek katastrální mapy se zákresem předmětných pozemků
- informce o pozemcích z KN
- koordinační situce se zákresem stavbní parcely č.13 z RP
- znalecký posudek 7758-228/20
- situace veřejně prospěšné stavby z RP
- písemnost ze dne 8.2.2021 č.j. SM/7776/2021
- písemnost ze dne 24.2.2021 č.j. ST/11707/2021
- písemnost ze dne 20.4.2021
- písemnost ze dne 13.9.2021 č.j.SM/75667/2021
- znalecký posudek č. 972-10/20

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
písemnost doručenou dne 13.9.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez.

II. schvaluje
zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na směnu pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v 
k.ú. Litol za těchto podmínek:
a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které žadatel 
zastupuje,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen závazek žadatele jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v lokalitě 
Vysoká mez spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a 
parkovací stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,
d) ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných pozemcích 
žadatelem nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

20. 10. 2021 Výbory Výbor pro správu majetku města

5 doporučuje k odsouhlasení

podmínku d) změnit takto:ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na 
pozemku parc. číslo 61/36 v k.ú. Litol nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy.
Dne 2.12.2020 výbor podmíněně souhlasí se směnou pozemků dle návrhu pana *Skuhrovce nejml.* za předpokladu, že 
stavební úřad potvrdí, že k zástavbě pozemků ve vlastnictví pana *Skuhrovce* a jím zastupovaných osob není nutné 
uzavření plánovací smlouvy. Další podmínkou směny je to, že dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u 
pozemku města i u pozemků pana *Skuhrovce nejml.* a jím zastupovaných osob. Tyto oddělené pozemky připadnou 
městu. Poslední podmínkou je to, že město nebude zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury. Výbor s tímto 
návrhem souhlasí. 

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesením č. 616 ze dne 18.11.2020 žádá o stanovisko výbor pro správu majetku města.
RM usnesení č.42 ze dne 2.2.2021 RM I. bere na vědomí informaci z OVŽP o uzavření plánovací smlouvy na zasíťování 
pozemků v ulici Družstevní, II. ukládá OSM připravit návrh plánovácí smlouvy do 28.02.2021.
RM usnesením č. 174 ze dne 30.3.2021 ukládá místostarostovi poslat návrh ve věci směny pozemků v lokalitě Vysoká 
mez. Termín: 20.04.2021.
Usnesení RM č.609 ze dne 9.11.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
písemnost doručenou dne 13.09.2021 pod č.j. SM/75667/2021 ve věci záměru na směnu pozemků v lokalitě Vysoká



mez,
II. doporučuje Zastupitelstvu města trvat na směně pozemků parc.č. 61/42, 61/53, 54/125, 51/123 a 54/126 všechny v 
k.ú. Litol za obecní pozemek p.č. 61/36 v k.ú. Litol za těchto podmínek:
a) dojde k oddělení pozemků pro výstavbu chodníku, a to u pozemku města i u pozemků vlastníků, které žadatel
zastupuje,
b) ve směnné smlouvě nebude město zavázáno k vybudování chodníků a jiné infrastruktury,
c) ve směnné smlouvě bude obsažen závazek žadatele jako budoucího prodávajícího stavebních pozemků v této lokalitě
spočívající v povinnosti informovat budoucí kupující o povinnosti vybudovat na své náklady chodník, vjezd a parkovací
stání na veřejném pozemku, přiléhající k jimi kupovanému pozemku,
d) ve smlouvě bude obsažen závazek žadatele spočívající v povinnosti zahájit zástavbu na vlastněných pozemcích
žadatelem nejpozději do 5 let od podpisu směnné smlouvy,
III. předkládá Zastupitelstvu města na nejbližší zasedání žádost na směnu pozemků v lokalitě Vysoká mez k projednání.


