
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh pana Špitálského o směnu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva do RM 12.3.2019 Popis problému: Na základě usnesení ZM ze dne 20. 6. 2018 byla v průběhu měsíce 
července všem vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu zaslána nabídka na směnu pozemku či výkup 
pozemku s trvalým záborem. Emailem ze dne 21.8.2018 ************************* sdělil, že má zájem o směnu pozemku za 
obecní pozemek p.č. 283/21 v k.ú. Litol. Od *************************** má město zájem o část pozemku p.č. PK 2867/10 o 
výměře 99 m2 k,.ú. Lysá nad Labem, kde je *************************výlučným vlastníkem. Záměr na prodej části obecního 
pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 18.2.2019 a sejmut dne 5.3.2019. Vztah k rozpočtu: Celkem se jedná kupní 
cenu 1,- Kč. Cena geometrického plánu cca 4 500,- Kč za 1 geometrický plán. Celkové náklady výkupu a prodeje 11 
001,- Kč ( 1 + 9 000 + 2 000). V rozpočtu města pro rok 2018 je na výkup pozemků schválena částka ve výši 6,85 mil. Kč. 
Jana Javorčíková Příloha: 1)zveřejnění záměru 2)geometrický plán č.856-11/2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje

prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p.č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku 
orná půda, k.ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad 
Labem, za částku 1,- Kč s tím, že kupujíc odprodá stejnou výměru z pozemku p.č. PK 2867/10, k.ú. Lysá n.L. , za 
1,- Kč, Městu Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. 
Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.7.2019

III. pověřuje

starostu města podpisem kupní smlouvy dle předloženého návrhu a kupní smlouvy dle usnesení ZM č. 161/IIIa a IV 
ze dne 31.10.2018

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto 3639, 6130, org.3437 výkup 
nemovistostí

11 001,00 Kč

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

26. 9. 2018 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu města

4 souhlasí a doporučuje ke schválení

4. Žádost pana Špitálského na prodej a směnu pozemků v trase obchvatu. Jedná se o reakci na novou nabídku odkupu v 
trase obchvatu. Pan Š. chce část pozemku prodat dle pravidel. S tím výbor souhlasí. Část pozemku chce směnit za jiné 
městské pozemky. Zde se ale jedná o pozemek, který má žadatel ve spoluvlastnictví. Nejprve se tedy musí vyjádřit 
spolumajitelé ohledně předkupních práv. Zde doporučuje výbor počkat na jejich vyjádření k nabídce města i k nabídce 
spoluvlastníka.



Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesením č. 648 ze dne 26. 9. 2018: RM I. b e r e n a v ě d o m í sdělení pana ing. Marka Špitálského, že za své 
pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol, II. k o n 
s t a t u j e, a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným 
vlastníkem ing. Marek Špitálský a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. Marek 
Špitálský vlastní podíl 8/24. b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p.č.283/21 k. ú. 
Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků, III. s c h v a l u j e a) výkup části pozemku p. č. PK 
2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n.L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, od ing. Marka Špitálského bytem Přerov nad Labem, za částku 1,-Kč. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na 
dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu 
prodeje, b) prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. 
L., ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
kupující. Kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku 
zajistí rovněž na své náklady prodávající, IV. d o p o r u č u j e předložit ZM návrh ing. Marka Špitálského k projednání. 
ZM usnesení č. 161 ze dne 31.10.2018: ZM I. b e r e n a v ě d o m í sdělení pana ing. Marka Špitálského, že za své 
pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol, II. k o n 
s t a t u j e a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným 
vlastníkem ing. Marek Špitálský a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. Marek 
Špitálský vlastní podíl 8/24. b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p. č. 283/21 k. ú. 
Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků, III. s c h v a l u j e a) výkup části pozemku p. č. PK 
2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, od ing. Marka Špitálského bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na 
dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu 
prodeje, b) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 
2867/10, k. ú. Lysá n. L., ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na 
dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající, IV. u k l á d á Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu 
III/a. Termín do 31.03.2019. Usnesení RM č.169 ze dne 12.3.2019: RM I. s c h v a l u j e prodej části pozemku p. č. 
283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle 
geometrického plánu č. 856-11/2019, panu ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že 
kupujíc odprodá stejnou výměru z pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., za 1 Kč, Městu Lysá nad Labem, za 
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 
Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž 
na své náklady prodávající. II. d o p o r u č u j e ZM dne 17.04.2019 návrh ke schválení 
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