
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh na prodej části pozemku pč. PK 3237 k.ú. Lysá n.L. p.Miroslavu Pýchovi 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

Popis problému: Na základě usnesení ZM ze dne 20. 7. 2018 byla všem vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou 
obchvatu zaslána nabídka na směnu pozemku či výkup pozemku s trvalým záborem. Dopisem ze dne 19.12.2018 a 
emailem ze dne 12.1.2019 potvrdili podílový vlastníci souhlas s prodejem části pozemků za nabízenou cenu výkupu 
pozemku v částce 250,-Kč/m2. Jedná se o výkup části pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2. Podmínkou prodeje pozemků 
na stavbu obchvatu je odprodej části obecního pozemku PK 3237 o výměře 10 000 m2 k.ú. Lysá nad Labem za cenu 20 
Kč/m2. Záměr na prodej obecního pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 25.2.2019 a svěšen dne 12.3.2019. 
Příloha: 1)souhlas s nabídkou ze dne 19.12.2018 2)doplnění nabídky emailem ze dne 12.1.2019 3)informace o pozemku 
p.č. 2867/3 a PK 3585/2 k.ú. Lysá n.L. 4)GP č. 3085-45/2016 5)GP č. 3163-81/2016 6)GP č. 3147-75/2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje

prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p.č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, 
druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi 
bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, 
oba k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh 
na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. ukládá

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I: termín: do 31.7.2019

III. pověřuje

starostu města podpisem kupních smluv dle usnesení ZM č. 14/I a) a b) a dle výše uvedeného bodu I

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto 19-0504268369/0800 200 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd § 3639 pol 6130 org 3437 397 000,00 Kč

výkup nemovitostí

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

6. 2. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu města

3 souhlasí a doporučuje ke schválení

3. Dalším blokem bylo projednání odkoupení pozemků pod budoucí stavbou obchvatu v II etapě. Výbor souhlasí s 
odkupem pozemků za částku 250,-Kč/m2 a pro trvalý zábor za 20,-Kčm2 od podílových vlastníků Pýchových o výměře 
1.566 m2, od paní Crhové pozemek o výměře 87m2, od podílových vlastníků pana Kratochvíla a paní Malichové o 



výměře dle skutečného geometrického, od pana Rubeše o výměře dle skutečného geometrického zaměření, od paní 
Barákové o výměře 15m2

Dosavadní rozhodnutí:
ZM usnesení č. 14 ze dne 13.2.2019 : ZM I. schvaluje a) výkup části pozemku p. č. 2867/3 nově označeno jako pozemek 
p. č. 2867/27 o výměře 1 566 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 
3085-45/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Mikuláše 
Pýchy bytem Milovice nad Labem, pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, paní Boženy Pýchové bytem Lysá nad Labem a 
paní Jitky Pýchové bytem Praha 6, za částku 250 Kč/m2. 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 orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, b) výkup části 
pozemku p. č. PK 3585/2 nově označeno jako pozemek p. č. 2712/11 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. 
Lysá nad Labem a p. č. 3584/28 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, k. ú. Lysá nad Labem, dle 
geometrického plánu č. 3163-81/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od vlastníka pana 
Miloslava Pýchy bytem Praha 10, za částku 250 Kč/m2. 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 orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, c) zveřejnění 
záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 
m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi 
bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. 
ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do 
KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrhy 
smlouvy dle bodu I a) a b). Termín do 31.05.2019. RM usnesením č. 179 ze dne 26.3.2019: RM I.schvaluje prodej části 
obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p.č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná 
půda, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za 
částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k.ú. Lysá nad Labem, za 
účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. 
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.II. doporučuje ZM dne 17.4.2019 prodej pozemku ke schválení

Přílohy:

1. osm_26.03.19_05_příloha.pdf


