
                  

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 16. 5. 2018                                                                               

 

Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. PK 1478/3  v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita 

Řehačka    

 

 

ZM usnesení č. 99/2 ze dne 21. 6. 2017: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m
2
, k. ú. Lysá n. L., 

Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 

69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá 

nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užíván jako komunikace. 

 

RM usnesení č. 272 ze dne 17. 4. 2018: 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e    

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od 

České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví Města Lysá nad Labem, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 16. 05. 2018 návrh ke schválení. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od 

České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví Města Lysá nad Labem, 

 

II.p o v ě ř u j e  

starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 17. 4. 2018 

Popis problému: 

Odbor SM dne 26.6.2017 na základě usnesení ZM č. 99 ze dne 21.6.2017 požádal ÚZSVM o 

bezúplatný převod pozemku p.č. PK 1478/3, o výměře 992 m
2 

, v k.ú. Lysá nad Labem, 

lokalita Řehačka. Dopisem ze dne 12. 3. 2018 ÚZSVM sdělil, že lze jednat o bezúplatném 

převodu pozemku za podmínky, že komunikace na předmětném pozemku bude zařazena v 

pasportu komunikací do kategorie místní komunikace. Odbor správa majetku MěÚ Lysá n.L. 

jako příslušný správní úřad dle zákona 13/1997 Sb. potvrdil evidenci komunikace na pozemku 

p.č. PK 1478/3 k.ú. Lysá n.L. v pasportu komunikací jako komunikace IV. třídy. S ohledem 

na výše uvedené doporučujeme schválit bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města 

Lysá n.L. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města usnesením č. 99/2 ze dne 21. 6. 2017 schválilo podání žádosti o převod 

pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m
2
, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek 

je užíván jako komunikace. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I.s chválit bezúplatný převod pozemku p.č. PK 1478/3 v k.ú. Lysá 

nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem. II. předložit ZM dne 16. 

5. 2018 přeložený návrh ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro obchvat města Lysá nad Labem na svém jednání dne 14. 3. 2018 vzal na vědomí 

dopis ÚZSVM ohledně převodu pozemků pod místními komunikacemi. Předpokladem 

převodu pozemků je zanesení místních komunikací do pasportu.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Jedná se o bezúplatný převod pozemku, město by hradilo pouze náklady spojené s podáním 

návrhu na vklad do KN. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)písemnost ÚZSVM ze dne 12. 3. 2018 

2)informace o pozemku p.č. PK 1478/3 v  k.ú. Lysá n.L. 

3)letecký snímek 

4)vyjádření se k druhu komunikace od OSM ze dne 5.4.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


