
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Žádost o schválení vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 3451/66

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Balík Ota (věcná břemena)

Důvodová zpráva:
Elektroštika, s.r.o. žádá o souhlas se stavbou „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“, uzavření smlouvy budoucí o
zřízení věcného břemene č. IV-12-6026014/VB/01 pro tuto stavbu a uzavření smlouvy budoucí kupní na část pozemku
p.č. 3451/66. Jedná se o připojení domu č.p. 253 v ulici Na Františku, který je v současné době OMI rekonstruován.
Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti je i uzavření smlouvy budoucí kupní na část pozemku, je v návrhu usnesení
schválení vyvěšení záměru na prodej tohoto pozemku, který musí předcházet uzavření smlouvy budoucí kupní.
Vybudování kompaktní kabelové trafostanice si vyžádá pokácení jednoho stromu, o které si ČEZ již požádal.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, zapsaného na 
LV č. 3183 o výměře 27 m2 z celkové plochy pozemku 2077 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na vybudování 
kompaktní kabelové trafostanice.

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 471 ze dne 26. 8. 2020
Rada města Lysá nad Labem
I. souhlasí
s realizací stavby s názvem „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“, podle předložené situace stavby,
II. schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 
IV-12-6026014/VB/01 a následné uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na obecní 
pozemky parc. č. 3451/66, 3451/64, 3451/25 a parc. č. st. 297/1 jehož součástí je budova s č.p. 253, v k.ú. Lysá nad 
Labem, pro stavbu „Lysá nad Labem, kVN, TS, kNN, p.č. 297/1“ za těchto podmínek:
- cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH
- navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem se zveřejněním smlouvy na webovýchstránkách města a v registru 
smluv
- investor uhradí kolek pro vklad do KN
- schválení prodeje části pozemku p. č. 3451/66 zastupitelstvem města
III. pověřujepana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu za podmínky schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 
3451/66 zastupitelstvem města,
IV. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 3451/66 v k. ú. Lysá nad Labem o výměře cca 27 m2 společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. za cenu 1 500 Kč/m2 na vybudování kompaktní kabelové trafostanice
V. předkládá
bod IV. zastupitelstvu města k projednání.


