
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad 
Labem, ulice Havlíčkovo náměstí

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 4.6.2019:
Dne 23.4.2019 Katastrální úřad pro Středočeský kraj oznámil, že v souvislosti s obnovou katastrálního operátu 
přepracováním souboru geodetických informací v katastrálním území Lysá nad Labem, bylo zjištěno překrytí parcely PK 
110 s částí pozemku p.č. KN 3451/23. Proto došlo k zmenšení výměry pozemku p.č. 3451/103 o 22 m2, který je ve 
vlastnictví města a nově vzniklý pozemek KN 3451/103 je zapsán jako duplicitní vlastnictví Města Lysá nad Labem a 
bývalého vlastníka pozemku PK 110, tj. pana *******************. S výše jmenovaným došlo k dohodě, že souhlasí s 
uznáním vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 pouze na Město Lysá nad Labem s tím, že město ponese veškeré náklady s 
tímto spojené. V příloze předkládáme návrh znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva, který 
odsouhlasil právník města Mgr. Martin Dostál.
Příloha:
1)oznámení KÚ ze dne 23.4.2019 včetně příloh
2)souhlas od pana *********
3)návrh znění souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva – samostatná příloha č. 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 s výměrou 22 m2, druh 
pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle 
předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.

II. pověřuje
starostu města podpisem souhlasného prohlášení dle bodu I. 

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd § 3639 pol.6130 org. 3437 1 000,00 Kč

výkup nemovitostí

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

22. 5. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

06 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 319 ze dne 4.6.2019:
RM I. schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 s výměrou 22 
m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle 



předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
II. ZM dne 26.6.2019 uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 k.ú. Lysá 
nad Labem dle předloženého návrhu ke schválení


