
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 6. 5. 2020

Prodej pozemku -p.č. 511/57 p.č. 511/60, 511/5 k.ú.Lysá nad Labem(Na 
Mlíčníku)

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Fischerová Romana (místostarosta)

Důvodová zpráva:
Pozemek Na Mlíčníku (p.č. 511/57 p.č. 511/60, 511/5 ), město koupilo za účelem stavby nového potravinářského 
marketu. Byly osloveny tyto obchodní řetězce: Albert, Billa, Kaufland, Lidl. Všichni mají zájem odkoupit pozemek pro 
stavbu své prodejny v našem městě.

Kritéria pro posouzení nabídek:

- Rychlost otevření prodejny v Lysé nad Labem, vzhledem k termínům je reálné zahájit stavbu v roce 2022 a dokončení 
by nemělo být vázáno na dokončení obchvatu města. Příjezdová komunikace od Penny by měla být hotova do konce 
roku 2020. V případě, že stavba nebude dokončena a prodejna nezahájí provoz do konce roku 2025, kupujícímu vznikne 
povinnost převést pozemek zpět prodávajícímu, a to za původní cenu.
- V případě požadavku uzavření smlouvy budoucí o smlouvě kupní ze strany kupujícího se kupující zaváže do doby 
uzavření kupní smlouvy a vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího hradit nájemné za 
předmět prodeje v minimální výši 10,- Kč za m2/rok.
- Nabídnutá cena (přímý odkup nebo spolupráce s developerem).
- Benefity plynoucí od konkrétního řetězce (nabídka sponzoringu především v rovině, která bude přínosná pro město)
- způsob využití předmětu prodeje, supermarket, retail parku (služby, malé prodejny občerstvení)
- nabídka realizace dalších staveb ve městě (dětské hřiště, občanská vybavenost…), případně nabídka finančního 
příspěvku, kterým by město mohlo tyto stavby realizovat
- pokud nabídku nebude podávat přímo právnická osoba či fyzická osoba podnikající, jež podniká v rámci prodeje 
potravin/ řetězec, může nabídku podat developer, jenž bude mít uzavřenou smlouvu s konkrétním obchodním 
řetězcem, pro jaký prodejnu na předmětu prodeje vybuduje.

• Popsané území:
Vyjádření SÚ k výše uvedeným pozemkům:
Celá plocha VD - P17a má dle měření v počítači cca 41 195 m2. Z toho lze dle současného územního plánu beze změny 
ÚP využít pro obchody max. 33 % z výměry těchto pozemků, protože min. 67 % musí být dle územního plánu využito pro 
hlavní funkci, což je malovýroba a řemeslná výroba.
Beze změny územního plánu lze tedy využít pro maloobchody 13 594 m2. Do toho se počítají jak samotné obchody, tak 
související komunikace, parkoviště, zeleň atd. Zeleň musí tvořit min. 20 %.
Pozemky města v ploše VD – P17a budou po dokončení nákupu zaujímat spojitou plochu 18 131 m2,
pro maloobchod však může být využito max. 13 594 m2, zbytek pak pouze na malovýrobu a řemeslnou výrobu, v 
souladu se stávajícím ÚP.
Stavební úřad doporučuje, aby v rámci prodávaného pozemku byl investor nebo vlastník povinen zajistit výsadbu 
izolační zeleně. Zároveň upozorňuje, že by měla být také zpracována územní studie lokality VD – P17a na nový záměr 
na využití území s prostorovým a funkčním pojetím prostoru a novým dopravním řešením. /Zpracování studie ukládal 
současný platný územní plán, proto byla zpracována studie Na Mlíčníku v roce 2017, která řešila výstavbu devíti hal pro 
drobnou výrobu a tomu záměr na výstavbu maloobchodu neodpovídá/

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej pozemků Na Mlíčníku p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 
511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. 
Lysá nad Labem,



II. jmenuje
členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
členové - Mgr.Jiří Havelka, Romana Fischerová, Matěj Kodeš, Jana Javorčíková, Ing. Diana Samková
náhradníci – Josef Kolman, Mgr.Hynek Fajmon, Ing.Karolína Stařecká, Mgr.Stěpánka Vošická

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 181
Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
předložení záměru na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře
11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem,

II. ukládá
místostarostce Romaně Fischerové předložit záměr na prodej pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku
ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v
k.ú orná půda - k.ú. Lysá nad Labem na ZM dne 22.04.2020.

Usnesení č. 153 ze dne 25.09.2019
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh 
pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků 
*********************************************************************** za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od 
************************************* za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na 
vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových 
vlastníků *********************************************************************** za kupní cenu symbolická 1 Kč s tím, že kupující 
hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín do 30.11.2019 s tím, že splatnost kupní ceny bude nejdéle do 
konce března 2020,

III. p o v ě ř u j e
a) starostu města podpisem těchto kupních smluv,
b) místostarostku Fischerovou jednáním s potencionálními investory.


