
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Žádost o prodej části pozemků v křižovatce ul. Na Písku a Přemyslova  

 

 

RM usnesení č. 35 ze dne 23. 1. 2018: 

Rada  města  

 

I. n e d o p o r u č u j e     

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52  

o celkové ploše cca 32 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, 

nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,  

 

II. p ř e d k l á d á    

ZM dne 21. 02. 2018 žádost k projednání. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

n e d o p o r u č u j e     

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52  

o celkové ploše cca 32 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem,

nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 23.1.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost o odkup pozemku před jejich rodinným 

domem  Svoji žádost odůvodňují tím, že na obecním pozemku jsou 

umístěné revizní šachty a ty by rádi zabezpečili proti možnému poškození či znečištění od 

cizích osob a současně podél komunikace ulice Na Písku často parkují vozidla, která jim 

potom zamezují výjezd z garáže. Navrhují odkup v ploše cca 100 m
2
 za cenu 500,- Kč/m

2
 

nebo druhou variantu odkup cca 32 m
2
. Tento trojúhelník by si zabezpečili proti cizím 

osobám plůtkem do výše 1 m kolem stávající vysázené zeleně. Za odbor SM doporučujeme 

variantu s odkupem plochy o výměře cca 32 m
2
. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM a ZM doposud v této věci nejednala. 

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků 

p.č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52 o celkové ploše cca 32 m
2
, druh pozemku ostatní 

plocha, k.ú. Lysá nad Labem, 

 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 

39 v platném znění, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí náklady 

spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené 

s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

Záměr na prodej bude zveřejněn na úřední desce až po vyhotovení geometrického plánu na 

dělení pozemků. II. doporučit ZM dne 21. 2. 2018 schválení zveřejnění záměru dle bodu I 

 

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. Stavební komise bude výše uvedenou žádost 

projednávat na svém jednání v měsíci únoru 2018.  

 

Vztah k rozpočtu: 

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

  

 Jana Javorčíková  

Příloha: 

- žádost ze dne 16.1.2018 včetně příloh 

- snímek katastrální mapy 

- letecký snímek 

- informace o pozemku p.č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52 k.ú. Lysá nad Labem 

- fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


