
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. 55/24 k.ú. Litol, ul. Palackého

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva do RM dne 9.4.2019 Popis problému: Dne 7.3.2019 podala společnost DiViPiX s.r.o. žádost o koupi 
obecního pozemku p.č. 55/24, o výměře 312 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Litol, z důvodu, že 
pozemek je připlocený k nemovitosti žadatele a aby zvelebili celé okolí jejich provozovny. Za OSM nesouhlasíme s 
prodejem pozemku. Z části je pozemek využíván jako parkoviště přístupné z komunikace, které je nyní možné užívat 
všemi občany města bez omezení a v oplocené části je vzrostlá zeleň v této části ulice Palackého jako jediná. V 
dokladech OSM nebyla dohledána žádná nájemní smlouva na připlocený pozemek. Stanovisko k návrhu: Výbor pro 
dostavbu obchvatu a správu majetku tuto záležitost projednával na svém jednání dne 27.3.2019 a s prodejem obecního 
pozemku nesouhlasí. 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 7.3.2019 včetně přílohy 2)informace o pozemku p.č. 
55/24 k.ú. Litol 3)snímek katastrální mapy 4)ortofoto 5)fotografie

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 55/24 o výměře 312 m2, k.ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 
27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

27. 3. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu města

8 nesouhlasí

Výbor odkup pozemku nedoporučuje. Doporučuje RM řešit legalizaci užívání tohoto pozemku formou pronájmu. Rovněž 
se doporučuje prověřit legálnost oplocení pozemku.

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 212 ze dne 9.4.2019: RM I.neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 55/24 o 
výměře 312 m2, k.ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9, II. 
předkládá ZM dne 17.4.2019 žádost o prodej obecního pozemku p.č. 55/24 v k.ú. Litol k projednání

Přílohy:

1. osm_09.04.19_09-příloha.pdf


