
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Výkup části pozemku PK 2673/39 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby 
obchvatu města Lysá n.L. 

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 3.9.2019 potvrdil telefonicky ********************* 
souhlas s prodejem potřebné části jeho pozemku, který nyní získal v rámci dědického řízení po svém otci, za nabízenou 
cenu výkupu pozemku v částce 250,- Kč/m2. Jedná se nově výkup nově vzniklých pozemků z pozemku PK 2673/39 o 
celkové výměře 121 m2.
Příloha:
1)informace o pozemku p.č. PK 2673/39
2)GP č. 3398-81/2018
3)celková situace se zákresem obchvatu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako pozemek p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, druh pozemku orná 
půda a pozemek p.č. 3584/35 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 
3398-81/2018, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana 
*****************************************, 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. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem 
předmětu prodeje stávajícímu nájemci.

II. ukládá
OSM 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 30 250,00 Kč

výkup pozemků

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

4. 9. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

13 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
V roce 2018 byl ZM schválen výkup, ale k samotnému podpisu smlouvy nedošlo, protože vlastník pozemku zemřel.



RM usnesení č.510 ze dne 16.9.2019: RM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako 
pozemek p.č. 2536/29 o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a pozemek p.č. 3584/35 o výměře 98 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3398-81/2018, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad 
Labem II. etapa, od pana *****************************************, 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. 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 


