
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Informativní zpráva ve věci pozemků p.č. 514/21 a 514/8 v k.ú. Lysá nad Labem ulice 

Poděbradova ve vlastnictví SPÚ 

 

ZM usnesení č. 100 ze dne 21. 6. 2017: 

Zastupitelstvo města  

I. s c h v a l u j e   

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 514/21, 514/8, k. ú. Lysá n. L., na 

město Lysá nad Labem,  

II. ukládá starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků dle důvodové 

zprávy. Termín: ihned 

 

RM usnesení č. 787 ze dne 19. 12. 2017: 

Rada města  

I. b e r e   n a  v ě d o m í    

sdělení od SPÚ ze dne 4.12.2017 ve věci převodu pozemků p.č. 514/21 a 514/8, oba k.ú. Lysá 

nad Labem, ulice Poděbradova a to, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby 

chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do 

pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona o SPÚ. 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 21. 2. 2018 informativní zprávu na vědomí 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a  v ě d o m í    

sdělení od SPÚ ze dne 4.12.2017 ve věci převodu pozemků p.č. 514/21 a 514/8, oba k.ú. Lysá 

nad Labem, ulice Poděbradova a to, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby 

chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do 

pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona o SPÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 19.12.2017  

 

Popis problému: 

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 100 ze dne 21.6.2017 byla dne 26.6.2017 

odeslána písemnost na SPÚ ve věci žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 514/21, 

514/8, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem s tím, že tyto pozemky se nacházejí v trase, 

která by do budoucnosti měla sloužit jako obslužný chodník pro průmyslovou zónu. 

V současné době pozemky slouží k parkování aut a jako zatravněný pruh podél komunikace 

III/2725. SPÚ prostřednictvím emailu ze dne 4.12.2017 sdělil následující: 1)pozemky 

přiléhají ke krajské silnici, převod je možné realizovat na Stč. Kraj, 2)územní plán zřejmě 

neurčuje tyto pozemky k zastavění stavbou VPS chodníku (ve výkresu VPS), 3) město by 

mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na žádaných pozemcích (vyřizuje Ing.  

 Podoláková – tel. 702167641) a po realizaci  stavby, kolaudaci a zařazení chodníků do 

pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle  § 7 odst. 2 zák. o SPÚ. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení ZM č.100 ze dne 21.6.2017: ZM  I. schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemků SPÚ p. č. 514/21, 514/8, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem, II. ukládá 

starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků dle důvodové zprávy. 

Termín: ihned 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí sdělení od SPÚ ze dne 4.12.2017 ve věci 

převodu pozemků p.č. 514/21 a 514/8, oba k.ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova a to, že 

město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na předmětných pozemcích a 

po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do pasportu komunikací by byl možný 

bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona o SPÚ. II. předložit ZM dne 14.2.2018 informativní 

zprávu na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

projednal na svém jednání dne 6.12.2017 a vzal na vědomí, že žádat o převod je možný až po 

výstavbě chodníku. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vliv na rozpočet města. 

 

Jana Javorčíková  

 

 

Příloha: 

1)email ze dne 4.12.2017 

2)snímek katastrální mapy 

3)letecký snímek 

 

 

 

 

 

 


