
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Žádost o prodej části pozemků v ul. Komenského  

 

 

RM usnesení č. 78 ze dne 6. 2. 2018: 

Rada města 

  

I. s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2 o ploše cca 161 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 pozemku. 

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 21. 02. 2018 žádost o prodej částí pozemku p. č. 2646/2 a 3458/2, oba k. ú. Lysá nad 

Labem, k projednání. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e    

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2 o ploše cca 161 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 pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 6.2.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost o odkup pozemků u jejího rodinného domu 

Jedná se o část pozemku p.č. 3458/2 o 

výměře cca 46 m
2
 rovnoběžnou s komunikací. Dále o část pozemku p.č. 2646/2 o výměře 161 

m
2
 kolmou na komunikaci. Za odbor SM doporučujeme pouze prodej rovnoběžné části 

pozemku, protože dojde k zarovnání k přilehlým pozemkům. Pozemek mezi hřištěm a 

komunikací ul. Komenského nedoporučujeme prodat do doby, než bude zrealizována 

sportovní hala v dané lokalitě. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM a ZM doposud v této věci nejednala. V minulosti byl pozemek obdobného typu prodán za 

cenu 500,- Kč/m
2
 ( ulice Dolejší). 

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku 

p.č. 3458/2 o ploše cca 46 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 pozemku. II. neschválit zveřejnění záměru na prodej části 

obecního pozemku p.č. 2646/2 o ploše cca 161m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá 

nad Labem, dle 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, III. předložit ZM dne 21. 2. 2018 

žádost o prodej částí pozemku p.č. 2646/2 a 3458/2, oba v k.ú. Lysá nad Labem k projednání. 

 

 

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: 

- žádost ze dne 18.1.2018 včetně přílohy 

- snímek katastrální mapy 

- letecký snímek 

- informace o pozemku p.č. 2646/2 a 3458/2 k.ú. Lysá nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 


