
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova 
včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 5.11.2019: V rámci vyplňování dotazníku ČSÚ bylo zjištěno , že v vlastnictví města Lysá nad 
Labem je budova bez čp/č.ev. na pozemku p.č. st.2163 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova, kterou v současné 
době užívá pan ********************* ( nechává přespávat bezdomovce), beze smluvního vztahu. Zjišťováním faktů z 
minulosti a jednáním s panem Stříbrným předkládáme RM záležitost k projednání. Z dochovaných písemností bylo 
zjištěno, že rodina *************** prodala v roce 1979 MěNV Lysá nad Labem pozemek označený jako p.č. 443 jež měl 
sloužit jako cesta ke skladu propan butan po levé straně. Na tomto pozemku byl rovněž vybudován druhý sklad ( nyní 
na pozemku p.č. st.2163) o pořizovací hodnotě 97 347,- Kč. V roce 991 měl zájem pan ************* o zpětnou koupi 
pozemku p.č. 443/1 s tím, že ho prodali MěNV za 8,- Kč/m2, ale nyní MěÚ Lysá nad Labem požadovalo cenu 70,- 
Kč/m2. S tím pan ************* nesouhlasil. V roce 1992 byla uzavřena dohoda o vydání věci, kde ale předmětem nebylo 
pozemek p.č. st.2163 včetně stavby. Pan ************* ústně uvedl, že byla dohoda, pokud vybuduje ke stávajícímu skladu 
PB na druhé straně cesty sociální zařízení včetně dvou jímek bude mu přenechána předmětná budova na pozemku p.č. 
st.2163. K tomuto nedošlo a žádné doklady jsme k tomu nedohledali. Pan ************* od města v roce 2001 odkoupil 
stávající sklad PB včetně vybudovaného zařízení za cenu 250 tis. Kč. Na základě usnesení RM č. 25 ze dne 15.1.2019 byl 
vyhotoven znalecký posudek na pozemek včetně stavby, který stanovil cenu 292 050,- Kč. S panem ************************ 
jednal pan místostarosta s tím, že by pan ************* nemovitosti za cenu dle ZP odkoupil. Jelikož došlo k úmrtí pana 
*********************** podala dne 7.10.2019 *************************** (vdova po zesnulém) písemnost, kde požaduje, aby 
stavba byla odstraněna a ona odkoupí pouze pozemek za cenu 72 tis. Kč. Toto potvrdil dne 15.10.2019 druhý podílový 
vlastník pozemku pč. 443/1 pan *******************. Demontáž objektu požadují na základě doloženého záznamu ze dne 
5.9.1991. Nové skutečnosti budou předloženy Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku dne 27.11.2019.
Příloha:
1) Snímek katastrální mapy
2) informace o pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá n.L.
3) informace o stavbě na pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá n.L.
4) fotografie budovy
5) dohoda o vydání věci ze dne 1992
6) dopis adresovaný MěÚ Lysá nad Labem panem Milošem Stříbrným dne 12.3.1991
7) hospodářská smlouva z roku 1988
8) prohlášení Heleny Stříbrné ze dne 12.3.1979
9) ocenění pozemku p.č. 443
10)podání ze dne 7.10.2019
11)záznam ze dne 5.9.1991
12)znalecký posudek č. 930-03/19

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá 
nad Labem

II. neschvaluje
návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá 
nad Labem ze dne 7.10.2019 ZM a navrhuje ..............................

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno



5. 12. 2018 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

doporučuje k uložení (úkolu)

Výbor pro obchvat města Lysá nad Labem projednal dne 5.12.2018 výše uvedenou záležitost a konstatoval, že užívání 
pozemku parc. č. 2163 k.ú. Lysá nad Labem a budovy na tomto pozemku bez nájemního vztahu je nutné řešit, protože 
město nemá přístup k této budově po obecním pozemku. Výbor navrhuje vypracování znaleckého posudku s uvedením 
ceny vyhláškové. Potom doporučuje zahájit jednání s panem *Stříbrným* a navrhnout tyto varianty řešení: a)prodej 
pozemku a budovy panu *Stříbrnému* za vyhláškovou cenu, b)pronájem panu *Stříbrnému* za cenu obvyklou, c)zřídit 
věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku pana* Stříbrného* a získat tak přístup k nemovitosti v majetku města

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 738 ze dne 13. 11. 2018: I. bere na vědomí informaci ve věci užívání pozemku p. č. st. 2163 se stavbou 
bez č. p./č. ev. v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova,
II. žádá Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města o posouzení celé záležitosti a návrh dalšího postupu.
RM usnesení č. 25 ze dne 15.1.2019: RM: I. bere na vědomí doporučení výboru na vypracování znaleckého posudku na 
pozemek p.č. st.2163 včetně stavby bez čp/č.ev. v k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové 
a doporučení zahájit jednání s panem Stříbrným dle variantního řešení. II. uložit OSM: 1)zajistit vypracování znaleckého 
posudku na nemovitosti a to pozemek p.č. st.2163 a stavby bez čp/č.ev. na předmětném pozemku v k.ú. Lysá nad 
Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové. Termín: do 27. 2. 2019. 2)po vypracování ZP vstoupit v jednání s 
panem ************** a navrhnout mu způsob řešení stávajícího stavu dle návrhu Výboru pro dostavbu obchvatu města 
Lysá nad Labem. Závěr jednání předložit na jednání Rady města. Termín: do 26. 3. 2019. Usnesení RM č. 619 ze dne 
5.11.2019: RM I. bere na vědomí návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. 
st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, II. předkládá návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve 
věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 7.10.2019 ZM dne 10.12.2019 k 
projednání


