
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 4. 4. 2018                                                                               

 

Opětovný návrh na výkup pozemků p.č. všechna v k.ú. Lysá 

nad Labem a pozemků p.č. všechny v k.ú. Litol a podílu 

pozemků  p.č.  oba k.ú. Lysá nad Labem   

 

RM usnesení č. 758 ze dne 13. 10. 2015: 

Rada města 

 

I. bere na vědomí nabídku p. na odprodej jeho pozemků p. č.

 k. ú. Lysá n. L., p. č. k. ú. Litol,  

II.  ukládá p. místostarostovi jednat s p. o ceně nabízených pozemků. Termín: do 30. 

11. 2015.  

 

ZM usnesení č. VI/3 ze dne 16.12.2015:  

Zastupitelstvo města 

 

n e s c h v a l u j e  

a) výkup části pozemku p. č. výměra 2.316 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 

 výměra 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. 

L., pozemku p. č.  výměra 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, 

pozemku p. č. výměra 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a 

pozemku p. č. , výměra 4.956 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana 

 za cenu 60 Kč/m
2
.  

b) výkup pozemku p. č.  výměra 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana za 

cenu 100 Kč/m
2
.  

 

ZM usnesení č. 108 ze dne 17.2.2016:  

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e 

 

1) výkup části pozemku p. č. PK výměra 2.316 m
2
,  k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 

, výměra 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. 

L., pozemku p. č. , výměra 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, od 

pana  za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na 

návrh na vklad do KN.   

 

2) výkup pozemku p. č. výměra 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana za 

cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který 

uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.  II. neschvaluje výkup pozemku 

p. č. výměra 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 

výměra 4.956 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, a výkup podílu 2/10 z 

pozemku p. č. a podílu 2/4 z pozemku  oba k. ú. Lysá n. L., od pana

 



RM usnesení č. 126 ze dne 19. 2. 2018: 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e      

1) výkup části pozemku p. č. PK o výměře 2.316 m
2
, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. 

č.  o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá 

nad Labem, pozemku p. č. o výměře 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. 

ú. Litol, pozemku p. č.  o výměře 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, 

a pozemku p. č. o výměře 4.956 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana

za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na 

vklad do KN,  

 

2) výkup pozemku p. č. o výměře 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana

za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který 

uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,   

 

II. n e s c h v a l u j e 

výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. a podílu 2/4 z pozemku p. č. , oba k. ú. 

Lysá nad Labem, od pana 

 

III. p ř e d k l á d á  

ZM 28. 03. 2018 výkup pozemků v bodě I a II. ke schválení. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e      

1) výkup části pozemku p. č.  o výměře 2.316 m
2
, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. 

o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá 

nad Labem, pozemku p. č. o výměře 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. 

ú. Litol, pozemku p. č. o výměře 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, 

a pozemku p. č. o výměře 4.956 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana 

za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na 

vklad do KN,  

 

2) výkup pozemku p. č. o výměře 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana  

za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který 

uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,   

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM 19.2.2018 

Popis problému: 

Na základě dopisu Odboru SM z ledna 2018 ve věci výzvy vlastníkům zemědělské půdy, aby 

se přihlásili ke komplexním pozemkovým úprava v našem městě, pan dopisem ze 

dne 5. 2. 2018 navrhl prodej svých pozemků městu za kupní cenu 30,- Kč a u pozemku p.č. 

k.ú. Lysá nad Labem za kupní cenu 250,- Kč/m
2
. Jedná se o pozemek p. č.  o 

výměře 2 316 m
2
 v k.ú. Lysá nad Labem lokalita v Drážkách, pozemku p.č o výměře 399 

m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k.ú. Lysá nad Labem lokalita 

cesta k ČOV  mezi lokalitou Drážky a bývalým areálem cukrovaru, pozemku  o 

výměře 1 277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem 

lokalita cesta k ČOV  mezi lokalitou Drážky a bývalým areálem cukrovaru, pozemku p.č. 

o výměře 4 298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Litol lokalita pod ČOV, 

pozemku p.č. o výměře 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Litol lokalita 

Za hatí – Tři Chaloupky a pozemku p.č. o výměře 4 956 m
2
, druh pozemku orná půda 

v k.ú. Litol lokalita Za hatí – Tři Chaloupky. Na přiložených snímcích z katastrální mapy je 

uvedeno, k jakému účelu jsou pozemky určeny dle schváleného územního plánu. V minulosti 

( rok 2015 a 2016) požadoval kupní cenu ve výši 60,- Kč a za pozemek určeny jako 

ostatní komunikace 1 000,- Kč. Zastupitelstvo města v roce 2016 usnesením č. 108 dne 

17.2.2016 schválila výkup za 15,- Kč a u pozemků, kde je pouze podílovým 

vlastníkem, neschválila výkup. s tím nesouhlasil. S ohledem na výše uvedené 

doporučujeme RM vykoupit pozemky za jednotnou cenu a to 15,-Kč/m
2
 bez pozemků 

v podílovém vlastnictví, pokud s tím bude souhlasit. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení RM č. 758 ze dne 13. 10. 2015: RM I. bere na vědomí nabídku p. na 

odprodej jeho pozemků p. č.  k. ú. Lysá n. L., p. č. a 

 k. ú. Litol, II. ukládá p. místostarostovi jednat s p. o ceně nabízených 

pozemků. Termín: do 30. 11. 2015. Usnesení ZM č. VI/3 ze dne 16.12.2015: ZM neschvaluje 

a) výkup části pozemku p. č. PK  výměra 2.316 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č.  

výměra 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., 

pozemku p. č. výměra 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, 

pozemku p. č.  výměra 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a 

pozemku p. č. ýměra 4.956 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana 

za cenu 60 Kč/m
2
. b) výkup pozemku p. č.

výměra 1.277 m , druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana 

za cenu 100 Kč/m
2
. Usnesení ZM č. 108 ze 

dne 17.2.2016: ZM I. schvaluje     1) výkup části pozemku p. č. PK  výměra 2.316 m
2
,  k. 

ú. Lysá n. L., pozemku p. č.  výměra 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto 

vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č.  výměra 4.298 m
2
, druh pozemku 

trvalý travní porost, k. ú. Litol, od pana za 

cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který 

uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.  2) výkup pozemku p. č. 

výměra 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana 

za cenu 15 Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na 

vklad do KN.  II. neschvaluje výkup pozemku p. č. výměra 53 m
2
, druh pozemku 

trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. , výměra 4.956 m
2
, druh pozemku orná 

půda, k. ú. Litol, a výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK  a podílu 2/4 z pozemku p. č. 

 oba k. ú. Lysá n. L., od pana

 



 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit výkup části pozemku p. č. PK  o výměře 2 316 m
2
 

v k.ú. Lysá nad Labem, pozemku p.č  o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, 

koryto vodního toku umělé v k.ú. Lysá nad Labem, pozemku p.č. o výměře 4 298 m
2
, 

druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Litol, pozemku p.č. o výměře 53 m
2
, druh 

pozemku trvalý travní porost v k.ú. Litol a pozemku p.č. o výměře 4 956 m
2
, druh 

pozemku orná půda v k.ú. Litol od za 

cenu 15,- Kč/m
2
 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí 

i kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN.  II. schválit výkup pozemku p.č o 

výměře 1 277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá nad Labem 

od pana  za cenu 15,- Kč/m
2
 s tím, že 

poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000,- 

Kč na návrh na vklad do KN.  III. neschválit výkup podílu 2/10 z pozemku p.č. a 

podílu 2/4 z pozemku p.č.  oba k.ú. Lysá nad Labem od pana

 IV. doporučuje ZM dne 28.3.2018 návrh dle bodu I., II., a III. ke 

schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města 

původní návrh pana  projednával dne 7. 10. 2015 a konstatoval, že pozemky nejsou 

v trase obchvatu. Výbor výkup pozemků za požadovanou cenu 100,- Kč/m
2 

nedoporučuje. 

Město je v dohledné době nepotřebuje. Dne 14. 3. 2018 bude Výbor pro dostavbu obchvatu, 

dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na svém jednání výše uvedený návrh 

pana ze dne 5. 2. 2018 projednávat s tím, že předseda výboru sdělí na jednání ZM 

stanovisko výboru k dané věci.   

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení výkupu dle předložených návrhu odborem SMI se jedná o celkový 

výkup 13 299 m
2
 a při jednotkové ceně 15,- Kč/m

2
 se jedná o kupní cenu ve výši 199 485,- 

Kč. V rozpočtu města pro rok 2018 nebylo s tímto výkupem počítáno. 

Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

1)dopis pana ze dne 5. 2. 2018 

2)informace o jednotlivých pozemcích včetně snímku katastrální mapy 

3)informace o pozemcích v podílovém vlastnictví vč. snímku katastrální a pozemkové mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


