
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 31. 7. 2019

Žádost o koupi obecního pozemku p.č. st.1728 včetně stavby autobusové 
zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 9.7.2019: Zveřejnění záměru na prodej nemovitých věcí dle zákona o obcích podléhá 
schválení zastupitelstva města. Takto RM postupovala již v minulosti např. prodej pozemku v Litoli ( Hora a Rousková ), 
prodej pozemku v Lysé n.L. ( p.Rubeš, Manola). Důvodová zpráva do RM dne 17.6.2019: Odbor SM předkládá RM žádost 
manželů*************************************, ze dne 20.2.2019, o koupi obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na 
pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Lysá nad Labem, ulice ČSA s tím, že by se jednalo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a konečná kupní smlouva by 
byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky. Žadatelé v 
měsíci dubnu 2019 koupili pozemek p.č. 2875/56, k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby RD. Při investiční akci 
rekonstrukce ulice ČSA je plánováno přemístění autobusové zastávky. RM usnesením č. 138 uložila odboru SM 
vypracovat návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Přílohy: -návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní - 
žádost ze dne 20.02.2019 - situace z PD přemístění autobusové zastávky - letecký snímek - informace o pozemku st. 
1728, 2875/56 k.ú. Lysá nad Labem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 
včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA vlastníkům pozemku p.č. 2875/56 v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 
odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po 
realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude 
stanovena dle znaleckého posudku za cenu obvyklou vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

27. 3. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

11 doporučuje ke schválení

Výbor doporučuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemku za aktuální tržní hodnotu s realizací po 
provedení rekonstrukce ulice ČSA.(tržní za předpokladu že stavba zastávky bude odstraněna)

Dosavadní rozhodnutí:
RM ze dne 12.03.2019 usnesení č. 138 Rada města I. bere na vědomí žádost pana*******************************************, ze 
dne 20.02.2019, o koupi obecního pozemku p. č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez č.p./č. ev., objekt občanské 
vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s tím, že by se 
jednalo o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci 
rekonstrukce ulice ČSA jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a za předpokladu, že kupující bude 
vlastníkem pozemku p.č. 2875/56 k.ú. Lysá nad Labem, II. souhlasí, aby pan ******************* z vlastní iniciativy zajistil 
vyjádření Dopravního inspektorátu PČR o možnosti zřízení nového vjezdu z komunikace ulice ČSA k pozemku p.č. st. 
1728 a p.č. 2875/56, k.ú. Lysá nad Labem, dle předloženého návrhu, III. ukládá OSM přichystat návrh znění smlouvy o 
smlouvě budoucí. Termín : do 30.04.2019
Usnesení RM č. 355 ze dne 17.6.2019: RM schvaluje zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve 
věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o 
výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA vlastníkům pozemku p.č. 



2875/56 v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že konečná 
kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové 
zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu obvyklou vyhotoveného v čase 
uzavření kupní smlouvy.
RM usnesení č. 405 ze dne 9.7.2019: RM předkládá ZM návrh na zveřejnění záměru dle usnesení RM č. 355 ze dne 
17.6.2019 ke schválení


