
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Výkup části pozemků od ********* za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. o 
celkové výměře 4 919 m2

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení ZM ze dne 20. 6. 2018 byla všem vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu zaslána 
nabídka na směnu pozemku či výkup pozemku s trvalým záborem. Dne 18. 7. 2019 potvrdil právní zástupce ************ 
souhlas s prodejem pozemku za nabízenou cenu výkupu pozemku v částce 250,-Kč/m2. Jedná se o výkup nově vzniklých 
pozemků z pozemku PK 2678, PK 2836, PK 2837, PK 2999 a PK 2678 o celkové výměře 4 919 m2. ********** již nemá 
pozemky zatížené exekucí.
Příloha:
1)email ze dne 18.7.2019
2)informace o pozemku p.č. PK 2678, PK 2836, PK 2837, PK 2999 a PK 2678
3)GP č. 3150-67/2016, GP č. 3149-65/2016 a GP č. 3151-71/2016
4)snímky z katastrálních map se zákresem předmětných pozemků
5)celková situace se zákresem obchvatu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek p.č. 2986/5 o výměře 2 568 m2, druh pozemku orná 
půda, dle GP č. 3150-67/2016, části pozemku p.č. PK 2836 a PK 2837, nově označeno jako pozemek p.č. 2836/28 o 
výměře 1 775 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3149-65/2016 a části pozemku p.č. PK 2678, nově označeno jako 
pozemek p.č. 2712/10 o výměře 127 m2, druh pozemku orná půda a jako pozemek p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, druh 
pozemku orná půda, dle GP č. 3151-71/2016, všechny v k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, 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 pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající 
podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o 
výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu 
výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu 
nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy 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 1 244 250,00 Kč

výkup pozemků

         

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



Dosavadní rozhodnutí:
V roce 2016 byl ZM schválen výkup, ale k samotnému podpisu smlouvy nedošlo, protože pozemky byly zatíženy exekucí.
Usnesení RM č. 468 ze dne 20.8.2019: I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek 
p.č. 2986/5 o výměře 2 568 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3150-67/2016, části pozemku p.č. PK 2836 a PK 
2837, nově označeno jako pozemek p.č. 2836/28 o výměře 1 775 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3149-65/2016 
a části pozemku p.č. PK 2678, nově označeno jako pozemek p.č. 2712/10 o výměře 127 m2, druh pozemku orná půda a 
jako pozemek p.č. 2712/12 o výměře 24 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3151-71/2016, všechny v k. ú. Lysá n. 
L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo 
Pole, 612 00 Brno, 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 pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. 
Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, 
PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu 
výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na 
předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do 
doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci. II. doporučuje ZM dne 
25.9.2019 výkup pozemků ke schválení


