
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Narovnání vlastnických vztahů v žst. Lysá nad Labem  

  

 

RM usnesení č. 30 ze dne 23. 1. 2018: 

Rada  města  

 

I. s c h v a l u j e    

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez 

čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do 

podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku 

p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní 

cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 

2017. 

 

II. d o p o r u č u j e   

ZM dne 21. 02. 2018 schválit 1) záměr na zveřejnění prodeje dle bodu I a 2) navrženou kupní 

cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního 

pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá 

nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005  

a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby 

občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na litolské straně). 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e  

1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského 

vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské 

straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, 

za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 

1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. 

 

2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI 

na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské 

straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. 

Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně). 



     

Důvodová zpráva do RM dne 23.1.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM návrh SŽDC st.o. kupní ceny na výkup obecního pozemku p.č. st. 

3006, o výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na  

prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá 

nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského 

vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do 

podchodu na litolské straně). Celková kupní cena obvyklá je ve výši 27 000 000 Kč dle 

znaleckého posudku č.1381/18/17 ze dne 18.12.2017. Zjištěná cena u budovy A je 

15 260 104,50 Kč, u budovy B 8 802 148,60 Kč a u pozemku p.č. st.3006 je 55 247,90 Kč. 

Znalecký posudek předkládáme v samostatné příloze. Město Lysá nad Labem si objednalo 

znalecký posudek v roce 2015, je rovněž přiložen v samostatné příloze. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Již v minulosti byla snaha města o prodej výše uvedených nemovitostí, ale neúspěšně 

s ohledem na rozdělení majetku ČD a SŽDC. 

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. st. 

3006, o výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na  

prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá 

nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského 

vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do 

podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 

94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 

39 v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27 000 000 Kč, dle znaleckého 

posudku č.1381/18/17 ze dne 18.12.2017. II. doporučit ZM dne 21. 2. 2018 schválení: 

1)záměru na zveřejnění prodeje dle bodu I a 2) navržené kupní ceny  za účelem podání 

žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p.č. st. 3006, o 

výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na odkup 

stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá nad 

Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení 

bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na 

litolské straně) 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

žádost projednávat na svém jednání dne 31.1.2018 a předseda výboru  jejich stanovisko  sdělí 

přímo na jednání ZM dne 21. 2. 2018  

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2018 není s příjmem za prodej nemovitostí počítáno. 

  

 Jana Javorčíková  

Příloha: 

- dopis SŽDC ze dne 8.1.2018 

- informace o stavbě na ppč. st.3006 a 3005 

- informace o pozemku p.č. st.3006  a st.3005 k.ú. Lysá nad Labem 

- informace o stavbě na ppč. st.2718 



- Informace o pozemku p.č. st.2718 k.ú. Lysá nad Labem 

- Znalecký posudek č. č.1381/18/17 ze dne 18.12.2017 – samostatná příloha 

- Znalecký posudek z roku 2015 – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


