
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 2480/17 k.ú. Lysá nad Labem, Hrabanov

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva do RM dne 26.2.2019 Popis problému: Dne 28.1.2019 podal pan Kulík s pí Vejvodovou žádost o koupi 
obecního pozemku p.č. 2480/17 v k.ú. Lysá nad Labem ulice Hrabanov. Pozemek je určen k zástavbě RD. V současné 
době není v rozpočtu města pro rok 2019 počítáno s prodejem předmětné nemovitosti. V této lokalitě město vlastní 
celkem 10 stavebních pozemků. Dle vyjádření OMI na zasíťování lokality Hrabanov je připravena soutěž na zhotovitele 
PD. Dosavadní rozhodnutí RM a ZM RM a ZM doposud v této věci nejednala. Stanovisko k návrhu: Výbor pro dostavbu 
obchvatu a správu majetku bude tuto záležitost projednávat na svém jednání dne 10.4.2019. Vztah k rozpočtu: Ve 
schváleném rozpočtu města pro rok 2019 není počítáno s příjmem za prodej předmětného pozemku. Jana Javorčíková 
Příloha: 1)žádost ze dne 28.1.2019 2)informace o pozemku p.č. 2480/17 k.ú. Lysá nad Labem 3)snímek katastrální 
mapy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2480/17, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. 
ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
27. 3. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu města

14 nesouhlasí

Prodej pozemku 2480/17 ve vlastnictví města v Hrabanově. Výbor projednal a prodej doporučuje zahájit prodej 
pozemků města v této lokalitě až po zasíťování.

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 107 ze dne 26.2.2019 I. n e s o u h l a s í se zveřejněním záměru na prodej obecního pozemku p. č. 
2480/17, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, II. p ř e d k l á d á ZM dne 17.04.2019 žádost o prodej obecního 
pozemku v ulici Hrabanov k projednání.
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