
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne . 1. 2018                                                                               

 

Návrh  koupi pozemků p.č. 823/15 a 3815 v k.ú. Lysá nad Labem  

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

I. schvaluje:  

 

a) Výkup pozemků p.č.823/15 o výměře 6567 m2 a  p.č. 3815 o výměře 146 m2 vše  

v k.ú. Lysá nad Labem za částku maximálně 10 740 000,-Kč od paní Jindry Bártové, 

bytem U Stadionu 1410/6, 289 22 Lysá nad Labem, FP majetkové a.s., se sídlem 

Podvinný mlýn 2283/18, Lineb, 190 00 Praha 9,paní Hanny Haidmann, bytem 

Boxbergring 41, Heidelberg,Německo,paní Karly Hejdové, bytem Sokolovská 930/7, 

289 22 Lysá nad Labem, paní Zuzany Markové, Ke Hřišti č. ev. 154,řež, 250 68 

Husinec, paní Martiny Pokorné, bytem Za Kovářským rybníkem, Šeberov,149 00 

Praha 4, pana Ing. Marka Špitálského, bytem čp. 483, 289 16 Přerov nad Labem, paní 

Olgy Štěpánové, bytem Manětínská 1498/15, Bolevec, 323 00 Plzeň 

 

b) Úpravu rozpočtu pro rok 2018 s tím, že dojde k navýšení položky 3639 výkup 

pozemků cyklostezky obchvat o částku 10 740 000,-Kč 

 

c) Navýšení položky kapitálové příjmy za prodej pozemků 833/18 a 833/1 oba v k.ú. 

Lysá nad Labem o částku 4 740 000,-Kč (cca 2620,-Kč/m2). Zrušení položky 2212-

záloha oddílu rezerva ve výši 2 000 000,-Kč. Zrušení položky 2321- rezerva na akce 

VaK. Snížení položky 3322 – oprava ohradní zdi další etapa na částku 3 000 000,-Kč. 

Přesun takto získaných prostředků ve výši 6 000 000,- Kč na položku 3639 výkup 

pozemků cyklostezky, obchvat 

 

 

II. ukládá 

 

Starostovi města zabezpečit potřebné kroky k realizaci výkupu pozemků p.č.823/15 o výměře 

6567 m2 a  p.č. 3815 o výměře 146 m2 vše  v k.ú. Lysá nad Labem včetně zadání zpracování 

znaleckého posudku na výše uvedené pozemky. 

 

Termín: 31.3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

 

Na stránkách realitního serveru Sreality se objevil inzerát na prodej pozemků p.č. 823/15 o 

výměře 6567 m2 a  p.č. 3815 o výměře 146 m2 vše  v k.ú. Lysá nad Labem za částku 10 740 

000,-Kč. Jedná se o pozemky uvnitř zástavby obytných domů, kde je dle našeho názoru v tuto 

chvíli problematické realizovat další výstavbu. Navrhujeme vykoupit tento pozemek ze dvou 

důvodů. Zaprvé proto, aby město získalo kontrolu nad těmi částmi pozemku, které již nyní 

slouží jako místní komunikace a chodníky. Tyto části pozemku by se po výkupu oddělily a 

sloužily by zajištění veřejného zájmu zajištění pěší i motorové mobility v lokalitě. Druhým 

důvodem je to, že zbývající část pozemku tvoří centrální část rozsáhlého zastavěného území, 

které potřebuje urbanisticky dořešit. Na této části pozemku by mohl vzniknout park, hřiště 

nebo případně i malá mateřská školka nebo obchod. Vzhledem k velké výměře pozemku je 

možné uvažovat i o tom, že by se tam daly umístit všechny tyto funkce. Pokud by došlo 

k realizaci záměru výstavby mateřské školky, uvolnily by se pozemky p.č. 833/18 a p.č.833/1 

vše v k. ú. Lysá nad Labem, na kterých město plánuje vystavět novou školku, proti které 

místní občané protestují. Ty by mohly být okamžitě nabídnuty prodeji. Výnos z prodeje by 

byl použit na výkup nabízených pozemků. Další finanční prostředky by mohli být získány 

prodejem pozemků podél silnice k Velazu. Podmínkou odkoupení pozemků by bylo 

zpracování znaleckého posudku. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 
 

Usnesení ZM č. 101 ze dne 21. 6. 2017 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

návrh na výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., za cenu 

200 Kč za 1m2, 

 

II. u k l á d á 

starostovi města odeslat vlastníkům nabídku města na výkup pozemků. 

Termín: ihned  

 

Návrh řešení: 

Schválit navržené usnesení a realizovat výkup pozemků p.č.823/15 o výměře 6567 m2 a  p.č. 

3815 o výměře 146 m2 vše  v k.ú. Lysá nad Labem.          

 

Stanovisko k návrhu: 

Návrh nebyl dosud projednáván v komisích a výborech 

 

 



Vztah k rozpočtu: 

Pokud dojde k navrhované úpravě, zůstane rozpočet vyrovnaný.  

 

 

Mgr. Petr Kopecký, Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Jiří Havelka 

  zastupitelé za ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


