
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 4. 4. 2018                                                                               

 

Návrh na výkup části pozemku p.č. 3020 v k.ú. Lysá nad Labem a prodej části obecního 

pozemku p.č. 3605/1 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice U Vodárny a Na Homolce  

 

 

RM usnesení č. 161 ze dne 5. 2. 2018: 

Rada města 

  

I. s c h v a l u j e   

1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 

jako pozemek p. č. 3020/7, o výměře 350 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, 

od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o. IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 

302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené 

s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.  

 

2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle 

geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA 

MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že 

kupující hradí 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 28. 03. 2018 návrhy dle bodu I/1 a 2 ke schválení. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e    

1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 

jako pozemek p. č. 3020/7, o výměře 350 m
2
, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, 

od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o. IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 

302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené 

s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.  

 

2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle 

geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA 

MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že 

kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující.  

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 5.3.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM na základě žádosti odboru MI návrh na výkup části pozemku p.č. 

3020, nově označeno dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p.č. 3020/7, o 

výměře 350 m
2
, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, od společnosti s ručením 

omezeným HANKA MOCHOV s.r.o. IČ: 271 17 243 se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, 

PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1,- Kč a současně návrh  prodej části obecního pozemku 

p.č. 3605/1, nově označeno dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p.č. 

3605/9, o výměře 219 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad 

Labem, společnosti s ručením omezeným HANKA MOCHOV s.r.o. IČ: 271 17 243 se sídlem 

Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném 

znění, za kupní cenu ve výši 1,- Kč. Důvodem je zajištění investiční akce propojovací 

komunikace silnice II/332 A, komunikace ulice U Vodárny a Na Homolce. Pozemek, který 

navrhujeme na prodej společnosti MOCHOV HANKA s.r.o. nyní a do doby než bude 

vybudované nová komunikace, slouží a bude sloužit jako přístupová komunikace do dané 

lokality. S tímto společnost HANKA MOCHOV s.r.o. souhlasí. V současné době na 

předmětnou investiční akci má OMI vydané platné stavební povolení, nyní se soutěží 

zhotovitel a v rozpočtu města pro rok 2018 je počítáno s výstavbou komunikace. 

 

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 výkup části pozemku p.č. 3020, nově označeno dle 

geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p.č. 3020/7, o výměře 350 m
2
, druh 

pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, od společnosti s ručením omezeným HANKA 

MOCHOV s.r.o. IČ: 271 17 243 se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní 

cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do 

KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. schválit zveřejnění záměru na 

prodej části obecního pozemku p.č. 3605/1, nově označeno dle geometrického plánu č. 3210-

5/2017 jako pozemek p.č. 3605/9, o výměře 219 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Lysá nad Labem, společnosti s ručením omezeným HANKA MOCHOV 

s.r.o. IČ: 271 17 243 se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., § 39 v platném znění, za kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupující hradí 

náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je kupující. III. předložit ZM dne 28. 3. 2018 návrhy dle bodu I a II ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

žádost projednávat na svém jednání dne 14. 3. 2018 a předseda výboru  jejich stanovisko  

sdělí přímo na jednání ZM dne 28. 3. 2018.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Jedná se o celkové náklady ze strany města ve výši 1 001,- Kč a příjem města ve výši 1,- Kč. 

  

 Jana Javorčíková  

 

 

 



Příloha: 

1)vyjádření společnosti HANKA MOCHOV s.r.o. ze dne 1. 6. 2017 

2)souhlas s umístěním stavby komunikace 

3)geometrický plán č. 3210-5/2017 

4)informace o pozemku p.č. 3020 a 3605/1 v k.ú. Lysá nad Labem 

5)snímek katastrální mapy 

6)letecký snímek 

7)část situace z PD ke stavebnímu povolení akce propojovací komunikace silnice II/332 A   

komunikace ulice U Vodárny a Na Homolce 


