
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově 
označeno jako ppč. 1110/22 o výměře 1 056m2, komunikace Řehačka

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Do RM dne 31.7.2019: Na základě usnesení ZM č. 99 ze dne 21.6.2017 Odbor SM vstoupil v jednání ve věci bezúplatného 
převodu části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem pod komunikací v chatové osadě Řehačka. Na základě jednání 
vlastník pozemku Lesy ČR s.p. odsouhlasil bezúplatný převod nově označeného pozemku p.č. 1110/22, o výměře 1 056 
m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem. Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku v roce 2017 s bezúplatným převodem souhlasil.
Příloha:
- GP č. 3256-78/2017
- letecký snímek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p.č. 1110/22, o 
výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3256-78/2017 ze 
dne 14.03.2018 od s.p. Lesy ČR do majetku Města Lysá nad Labem

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.12.2019

III. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639, pol 6130, orj 10, org.3437 1 000,00 Kč

výkupy nemovitostí

Město v roce 2018 hradilo pořízení GP na dělení pozemku, v roce 2019 město hradí kolek na návrh na vklad do KN

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 99 ze dne 21.6.2017: ZM schvaluje 1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o 
výměře cca 500 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, 
Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného 
pozemku je užívána jako komunikace. Usnesení RM č. 441 ze dne 31.7.2019: RM I. schvaluje bezúplatný převod části 
pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p.č. 1110/22, o výměře 1 056 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3256-78/2017 ze dne 14.03.2018 od s.p. 
Lesy ČR do majetku Města Lysá nad Labem, II. doporučuje na příští ZM schválit bezúplatný převod pozemku dle bodu I


