
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Návrh na výkup podílu 1/5 z pozemků p.č. v k.ú. Lysá nad Labem  

 

RM usnesení č. 8 ze dne 8. 1. 2018: 

Rada  města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í    

nabídku od pana  podanou prostřednictvím emailu dne 14. 12. 2017 ve 

věci návrhu prodeje jeho podílu 1/5 z pozemků p. č. k. ú. Lysá n. L.,  

 

II. u k l á d á  

odboru SM vstoupit v jednání s panem s tím, že jím navržené podíly 

by bylo možné vykoupit za cenu 20 Kč/m , protože pozemek p. č. PK se pouze cca 1/10 

nachází dle platného územního plánu v území OK2, tj. komerční vybavenost specifická. 

Termín do: 28. 02. 2018  

 

RM usnesení č. 28 ze dne 23. 1. 2018: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e  

odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č.  k. ú. Lysá n. L., od

, za cenu 20 Kč/m
2 

s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 21. 02. 2018 odkup podílů pozemků ke schválení.   

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e  

odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č.  k. ú. Lysá n. L., od 

 za cenu 20 Kč/m
2 

s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. u k l á d á  

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu 

do 31. 8. 2018 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 23.1.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předložil RM dne 9.1.2018 návrh pana na prodej části jeho 

podílů na pozemku p.č.  v k.ú. Lysá nad Labem. Pozemek 

(lokalita Šibeniční vrch) má plochu 6 215 m
2 

s tím, že výměru 706 m
2
 město již vykupuje 

v rámci výstavby obchvatu města II. etapa. Pan  vlastní podíl ve výši 1/5, po odečtení 

výměry na obchvat se jedná o plochu  1 101,80 m
2
. Pan navrhl kupní cenu 1000,- 

Kč/m
2
 s ohledem, že se jedná o pozemek v území určeném platným územním plánem OK2, tj. 

komerční vybavenost specifická. Pro tento pozemek je již vypracovaná územní studie a 

předmětný pozemek je pouze okrajově dotčen plochou pro komerční vybavení specifické, 

dále se jedná o plochu zemědělské produkce. Pozemek (lokalita Přední doubrava) 

má plochu 4 435 m
2
, jedná se o plochu NS.opz (plochy smíšené nezastavěného území 

ochranná zóna, přírodní rezervace a zemědělství). Pan vlastní podíl ve výši 1/5, jedná 

se o plochu  887 m
2
. Pan navrhuje kupní cenu 20,- Kč/m

2
. U obou pozemků je město 

rovněž podílovým vlastníkem. Rada města usnesením č. 8 ze dne 9.1.2018 pověřila odbor SM 

jednat s panem o výši kupní ceny, kdy navrhla cenu za oba pozemky ve výši 20,- 

Kč/m
2
. Pan emailem ze dne 9. 1. 2018 s navrženou cenou souhlasí. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM usnesení č. 8 ze dne 9. 1. 2018: RM I. bere na vědomí nabídku od pana

 podanou prostřednictvím emailu dne 14. 12. 2017 ve věci návrhu prodeje jeho podílu 

1/5 z pozemků p. č.  k. ú. Lysá n. L., II. ukládá odboru SM vstoupit 

v jednání s panem  s tím, že jím navržené podíly by bylo možné 

vykoupit za cenu 20 Kč/m
2
, protože pozemek p. č.  se pouze cca 1/10 nachází dle 

platného územního plánu v území OK2, tj. komerční vybavenost specifická. Termín do: 28. 

02. 2018  

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p.č. 

 v k.ú. Lysá nad Labem od pana  

 za cenu 20,- Kč/m
2 

s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu 

na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. předložit ZM dne 

21. 2. 2018 návrh na odkup podílů pozemků ke schválení.   

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku výše  bude uvedenou 

žádost projednávat na svém jednání dne 31.1.2018. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě jednotné ceny 20,- Kč /m
2
 by se jednalo o cenu 39 776,- Kč..                                                                                                              

  Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

- Email ze dne 14.12.2017 

- Informace o pozemku p.č.

- Snímek pozemkové mapy

- Část územní studie Ke Spalovně 

- Část textu z územního plánu 

- Email ze dne 9.1.2018 

 


