
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp.1724 ul. Za Zámkem Lysá nad 
Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
do RM dne 20.8.2019: Odbor SM předkládá RM žádost paní ******************************** ze dne 29.7.2019 ve věci odkupu 
části obecních pozemků, které jsou připloceny k její nemovitosti čp. 1724, v ulici Za Zámkem, kterou zdědila po svém 
otci. Jedná se o tzv. předzahrádku a o pozemek zastavěný stavbou garáže. Žadatelka v zastoupení ***************** žádá o 
prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o 
výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o 
výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž a o prodej části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 
3458-148/2019 Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2. Za odbor SM 
doporučujeme kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže za cenu 1000,- Kč/m2 ( tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 
500,- Kč/m2 (tj. 79 m2). Žádost bude předložena na jednání Výboru pro obchvat a správu majetku v měsíci záři.
Příloha:
1)žádost ze dne 29.7.2019 včetně příloh
2)letecký snímek katastrální mapy
3)informace o pozemku p.č. 2428/19 a 2428/1 k.ú. Lysá n.L.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.1724 v Lysé nad Labem, části obecního pozemku p.č. 2428/1, 
druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 
2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob 
využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako 
pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku 
zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad 
Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1000,- Kč/m2 ( tj. 15 
m2) a za přilocené pozemky 500,- Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto příjem VS 712 54 500,00 Kč

prodej nemovitostí

pozemek pod stavbou 1000,- Kč/m2 pozemek připlocený 500,- Kč/m2

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
V minulosti se obdobné pozemky prodávali za ceny navržené odborem SM.
Usnesení RM č. 471 ze dne 20.8.2019: RM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.1724 v 
Lysé nad Labem, části obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 



2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 
st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh 
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní 
plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 
3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za 
pozemky pod stavbou garáže ve výši 1000,- Kč/m2 ( tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 500,- Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, 
že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. doporučuje ZM dne 25.9.2019 bod. I ke schválení


