
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 05. 09. 2018                                                                               

 

Návrh podílových vlastníků pozemků p.č.  PK  2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem    

 

RM usnesení č. 550 ze dne 7. 8. 2018: 

Rada města  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, 

kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně 

přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem,  

b) návrh pana ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad 

Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m
2
, pro naplnění 

programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu 

bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra 

všech složek integrovaného záchranného systému,  

 

II. k o n s t a t u j e  

a) že dle občanského zákona máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem 

pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce  

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, 

kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného 

systému,  

 

IV. p ř e d k l á d á  

ZM po schválení aktualizace strategického plánu města k projednání. 

 

RM usnesení č. 567 ze dne 28. 8. 2018: 

Rada města  

I. r e v o k u j e  

své usnesení č. 550/IV ze dne 7.8.2018  

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM  dne 5. 9. 2018 návrhy podílových vlastníků pozemku p.č. PK 2832 a PK 3009 v k.ú. 

Lysá nad Labem a návrh pana k projednání.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í  

a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, 

kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně 

přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem,  

b) návrh pana ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad 

Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m
2
, pro naplnění 

programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu 

bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra 

všech složek integrovaného záchranného systému,  



 

II. k o n s t a t u j e  

a) že dle občanského zákona máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem 

pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce  

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, 

kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného 

systému,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 28.8.2018 

Popis problému: 

Dne 7.8.2018 RM projednávala níže uvedené. S ohledem na zákon o obcích za odbor SM 

doporučujeme RM revokovat své usnesení 550 ze dne 7.8.2018 v bodě v bodě IV, protože 

o prodeji a výkupu musí rozhodnout ZM a návrh ohledně strategického plánu pan 

Kaplan adresoval rovněž na Zastupitelstvo města. Město Lysá nad Labem v dražbě získalo 

podíl na pozemku p.č. PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem, důvodem účasti v dražbě 

bylo, že pozemek p.č. PK 2832 je zčásti určen k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa. Následně město uzavřelo kupní smlouvu na výkup potřebné části pozemku PK 2832 

pro stavbu obchvatu. Dle schváleného územního plánu část pozemku p.č. PK 2832 zasahuje 

do lokality určené územním plánem  OK 2 pro komerční využití plochou 2 126 m
2
. Podílový 

vlastníci navrhují ať zbylou část pozemku, která není potřeba pro výstavbu obchvatu města, 

společně prodáme prostřednictvím realitní kanceláře a to pozemek v komerční části za 

minimální cenu 885,- Kč/m
2
 a ornou půdu včetně pozemku PK 3009 za cenu 250,- Kč/m

2
. U 

pozemku PK 2832 se počítá s plochou 2 126 m
2
 a 3 383 m

2
, u pozemku PK 3009 s plochou 

4 435 m
2
. Další návrh který podal pan se týká využití pozemku v komerční části  

pro naplnění Strategického plánu rozvoje města Lysá n.L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a 

posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek 

integrovaného záchranného systému.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města dne 21.2.2018 schválilo výkup podílů pana  na 

pozemcích p.č. PK 2832 a PK 3009 za cenu 20,- Kč/m
2
. K prodeji nemohlo dojít, dokud není 

vykoupená část pozemku pro obchvat. Kupní smlouva pro obchvat je již podepsána a nyní se 

řeší zaslání platby podílovému vlastníku žijícímu v Německu. Dle předložených návrhu pana 

máme za to, že od původního záměru prodeje pouze svého podílu odstupuje. Usnesení 

RM č. 550 ze dne 7.8.2018: I. bere na vědomí a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. 

PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, kde je město 5 podílovým vlastníkem a to 

v možnosti prodeje předmětných pozemků společně přes realitní kancelář nebo možnost 

odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem, b) návrh pana  ve věci 

využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p. 

č. 2836/30 o výměře 2 126 m
2
, pro naplnění programového úkolu Strategického plánu rozvoje 

města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a posílení připravenosti města na krizové 

situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému, 

II. konstatuje a) že dle občanského zákona máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít 

město zájem pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce b) v měsíci listopadu 

či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, kde bude řešena i otázka 

zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému, IV. předkládá 

ZM po schválení aktualizace strategického plánu města k projednání. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. revokovat své usnesení č. 550/IV ze dne 7.8.2018, II. předložit 

ZM  dne 5. 9. 2018 návrhy podílových vlastníků pozemku p.č. PK 2832 a PK 3009 v k.ú. 

Lysá nad Labem a návrh pana k projednání.  

 

Stanovisko k návrhu: 

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

jednotlivé návrhy ve věci pozemků p.č. PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá n.L. projednávat na 

svém jednání po letních prázdninách. Za odbor SM nedoporučujeme jít do společného prodeje 

pozemků a ni vykoupení pozemků za navržené ceny. Dle občanského zákona máme 



předkupní právo a tedy pokud bude mít město zájem pozemky získat může vyrovnat kupní 

cenu jiného zájemce. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Pokud by město vykupovalo pozemky, jednalo by se o při cenách 885,- Kč a 250,- Kč o 

celkové náklady 3 065 808,- Kč. V opačném  případě při prodeji o příjem ve výši 767 202,- 

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

Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

1)Záznam z jednání ze dne 28. 6. 2018 

2)email ze dne 18. 7. 2018 

3)snímek pozemkové mapy 

4)GP 3356-47/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


