
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 05. 09. 2018                                                                               

 

Potvrzení kupní ceny na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R    

 

 

ZM usnesení č. 162 ze dne 7. 8. 2018: 

Zastupitelstvo města  

II. s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 

2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. 

s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ 

Lysá nad Labem,  

 

RM  dne 28. 8. 2018: 

 

s c h v á l i l a    

do programu na jednání ZM dne 5. 9. 2018 projednání potvrzení kupní ceny na pozemky ve 

vlastnictví ČD a.s. pro výstavbu parkoviště P+R 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze  dne 28.8.2018 ve výši 2 335 300,- Kč včetně DPH za 

prodej pozemků p.č. st. 3076, vč.,budovy bez č.p./č.e., p.č. st. 3077, vč. budovy bez č.p./č.e., 

p.č. st. 3079, vč. budovy bez č.p./č.e., p.č. 2126/24, p.č. 2126/34 a p.č. 2126/35 v k.ú. Lysá 

nad Labem, za účelem výstavby parkoviště P+R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do ZM  

Popis problému: 

Dne 28. 8. 2018 byla prostřednictvím emailu zaslána od ČD a.s. žádost o potvrzení kupní 

ceny na pozemky určené k zástavbě investiční akce parkoviště P+R. Jedná se o pozemky p.č. 

st. 3076, vč.,budovy bez č.p./č.e., p.č. st. 3077, vč. budovy bez č.p./č.e., p.č. st. 3079, vč. 

budovy bez č.p./č.e., p.č. 2126/24, p.č. 2126/34 a p.č. 2126/35 v k.ú. Lysá nad Labem  

v celkové ploše 5 486 m
2
. Navržená kupní cena je stanovena ve výši 2 335 300,- Kč včetně 

DPH tj. 425,68 Kč/m
2
. Jak bylo sděleno na jednání ZM dne 7.8.2018 při projednávání 

schválení smlouvy o právu provedení stavby na předmětných pozemcích, byla ze strany města 

zjištěná předpokládaná cena ve výši 534,- Kč/m
2
. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Dne 9.8.2018 byla uzavřena smlouva o právu provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví 

ČD a.s. z důvodu výstavby parkoviště P+R. 

 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM schválit navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze  dne 28.8.2018 ve 

výši 2 335 300,- Kč včetně DPH za prodej pozemků p.č. st. 3076, vč.,budovy bez č.p./č.e., 

p.č. st. 3077, vč. budovy bez č.p./č.e., p.č. st. 3079, vč. budovy bez č.p./č.e., p.č. 2126/24, p.č. 

2126/34 a p.č. 2126/35 v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby parkoviště P+R. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Z časových důvodů nebyla tato žádost předložena výboru pro obchvat a správu majetku. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města pro rok 2018 je počítáno s výdaji za investiční akci Parkoviště P+R Lysá 

nad Labem ve výši 3 mil. Kč. V položce na výkupy pozemků je schválena částka ve výši 

6 850 000 Kč.  

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)žádost o potvrzení kupní ceny 

2)situace předmětných pozemků 

3)geometrické plány 

4)znalecký posudek – samostatná příloha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


