
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Prodej části obecního pozemku p.č. 3451/63 k.ú. Lysá nad Labem, ul. Na Rybníčku  

 

RM usnesení č. 754 ze dne 5. 12. 2017: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku,

 dle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 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 až po vyhotovení geometrického plánu na 

dělení pozemku. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 13. 12. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení. 

 

ZM usnesení č. 178 ze dne 13. 12. 2017: 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku,

 dle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 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 až po vyhotovení geometrického plánu na 

dělení pozemku. 

 

RM usnesení č. 79 ze dne 6. 2. 2018: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e    

prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako 

pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá 

nad Labem, ulice Na Rybníčku,

 za kupní cenu ve výši 1.200 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.  

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 21. 02. 2018 návrh na prodej pozemku dle bodu I ke schválení. 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e    

prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako 

pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá 

nad Labem, ulice Na Rybníčku, manželům Furgaľák Aloiz a Furgaľáková Pavlína, oba bytem 

Na Rybníčku 2106, Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.200 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.  

 

II. u k l á d á   

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

do 31.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 6.2.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 

3451/63, o výměře cca 1 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Na 

Rybníčku, za kupní cenu ve výši 1 200,- Kč/m
2
. Důvodem je, že uliční čára a čára domu 

nejsou rovnoběžné, a že pozemek se od hrany domu ke garáži zužuje a není tedy možné 

jednoduchým způsobem vyřešit oplocení. Navrhovaný odkup nezmění šíři stávajícího 

chodníku. ZM usnesením č. 178 ze dne 13. 12. 2017 schválilo zveřejnění záměru za cenu 

1 200,- Kč/m
2
 až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku. Dle GP č. 3293-

11/2018 se jedná o nově označený pozemek jako p.č. 3451/101 o  výměře 2 m
2
. Záměr na 

prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 16.1.2018 a svěšen dne 31.1.2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

V roce 2014 již jednou žádost o odkup pozemku podal s tím, že RM usnesením 

č. 634 ze dne 25.11.2014 schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemku ve výši 500,- 

Kč/m
2
. S ohledem, že se v té době původní domek celý demoloval, domníval se pan 

že oplocení pozemku zajistí pouze na svém pozemku, což se ale nyní potvrdilo jako 

nereálné. V roce 2015 město obdobný pozemek prodalo za cenu 500,- Kč/m
2
. Usnesení RM 

č.754 ze dne 5. 12. 2017: RM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního 

pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., 

ulice Na Rybníčku, 

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

za kupní cenu ve výši 1.200 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 až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku. II. předkládá ZM dne 

13. 12. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení. 

Usnesení ZM č.178 ze dne 13. 12. 2017: ZM schválilo zveřejnění záměru na prodej části 

obecního pozemku p.č. 3451/63, o výměře cca 1 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá 

nad Labem, ulice Na Rybníčku

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

znění, za kupní cenu ve výši 1 200,- 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 až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit prodej části obecního pozemku p.č. 3451/63 nově 

označeno dle GP č. 3293-11/2018  jako pozemek p.č. 3451/101 o  výměře 2 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Na Rybníčku, 

za 

kupní cenu ve výši 1 200,- 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. II. předložit ZM dne 

6.2.2018 návrh na  prodej pozemku dle bodu I ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

žádost projednával na svém jednání dne 6.12.2017 a doporučuje žádosti o prodej vyhovět. 

Stavební komise ze dne 11.12.2017 projde části pozemku nedoporučuje. Chodník je zde 



přirozeně rozšířen šikmým náběhem a prodlužovat zúžení chodníku, v takto úzké uličce, není 

vhodné. Také bude vytvořeno nepřirozené nároží mezi širším a užším chodníkem s přímou 

návazností na vjezd do garáže (nevhodné pro pochyb nevidomých osob). Rozšíření pozemku 

stavebníka nemá technicko-provozní opodstatnění, přístup k domu je dostatečně velký, stejně 

tak předzahrádka domu. Na vjezd do garáže nemá rozšíření pozemku vliv. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení prodeje části pozemku o ploše 2 m
2
 za cenu 1 200,- Kč/m

2
 se jedná o 

celkový příjem města ve výši 2 400,- Kč. 

                                                                    Jana Javorčíková  

Příloha: 

- žádost ze dne 21.11.2017 včetně přílohy 

- informace o pozemku p.č.  k.ú. Lysá n.L. 

- letecký snímek mapy 

- fotografie  

- pravidla podeje a výkupu pozemků ZM ze dne 15.12.2004 

- Geometrický plán 

- Zveřejnění záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


