
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 3556/2 k.ú. Lysá nad Labem, za 
přejezdem ČD v ulici Dvorecká směr Byšičky

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

 Důvodová zpráva do RM dne 9.4.2019 Popis problému: RM dne 12.3.2019 projednávala žádost pana ********** ze dne 
4.3.2019 o koupi části pozemku p.č. 3556/2, nově označeno jako pozemek p.č. 3556/4, o výměře 73 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3399-337/2018. Jedná se o slepou ulici mezi 
pozemky, které vlastní pan ********* společně s manželkou. RM uložila OSM zajistit vypracování znaleckého posudku na 
stanovení kupní ceny předmětu prodeje. Dle znaleckého posudku č. 935-08/19 ze dne 25.3.2019 se jedná o cenu 
obvyklou ve výši 23 000,- Kč, tj. 315,- Kč/m2. Znalecký posudek včetně příloh bude k dispozici přímo na jednání RM. Za 
odbor doporučujeme v případě prodeje prodat pozemky manželům *************** (pan ********* telefonicky potvrdil dne 5. 
3. 2019, že s tímto souhlasí). Stanovisko k návrhu: Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku tuto záležitost 
projednával na svém jednání dne 27.3.2019 a s prodejem části obecního pozemku nesouhlasí. Vztah k rozpočtu: Ve 
schváleném rozpočtu města pro rok 2019 není počítáno s příjmem za prodej tohoto pozemku. Jana Javorčíková Příloha: 
1)žádost ze dne 4. 3. 2019 včetně přílohy 2)informace o pozemku p.č. 3556/2 k.ú. Lysá nad Labem 3)snímek katastrální 
mapy 4)ortofoto 5) znalecký posudek č. 935-08/19 ze dne 25.3.2019 – samostatná příloha pouze textová část

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. p.č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p.č. 3556/4 
o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 
3399-337/2018, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
dle žádosti ze dne 4.3.2019

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

5 nesouhlasí

Výbor nedoporučuje prodej pozemku z důvodu zachování přístupu k pozemkům v lokalitě určené k zástavbě.

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 133 ze dne 12.3.2019: Rada města: I. bere na vědomí žádost pana Brynycha, bytem Lysá nad Labem, ze 
dne 4.3.2019 o koupi části pozemku p.č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p.č. 3556/4 o výměře 73 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018. II. ukládá OSM zajistit 
znalecký posudek na cenu obvyklou předmětu prodeje. Termín: do 30.4.2019 Usnesení RM č. 217 ze dne 9.4.2019: RM 
I.neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. p.č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p.č. 
3556/4 o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 
3399-337/2018, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle 
žádosti ze dne 4.3.2019, II. předkládá ZM dne 17.4.2019 žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 3556/2 v k.ú. 
Lysá nad Labem k projednání. III.ukládá OSM zaslat návrh na odkup pozemku 3556/3 v k.ú. Lysá nad Labem.

Přílohy:

1. osm_09.04.19_05 příloha.pdf

2. osm_09.04.19_05-příloha znalecký posudek č. 935 08 19.pdf


