
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 31. 10. 2018                                                                               

 

Nový návrh na výkup pozemků ve vlastnictví pana  -  PK 855, p.č.854, 

p.č.855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k.ú. 

Lysá nad Labem a pozemků p.č. 332/47, p.č. 336/10, p.č. 283/10 všechny v k.ú. Litol    

  

 

RM usnesení č. 633 ze dne 26. 9. 2018: 

Rada města  

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í       

informaci pana Bc. Martina Robeše, radního města, ve věci snahy projednat celou záležitost 

osobně s panem  

 

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

že za podmínek  stanovených panem dopisem ze dne 25.07.2018, nemá 

zájem o výkup pozemků v jeho vlastnictví v k. ú. Lysá nad Labem a Litol, 

 

III. p ř e d k l á d á  

ZM dopis pana  k projednání.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

n e s c h v a l u j e        

výkup pozemků ve vlastnictví pana -  PK 855, p.č.854, p.č.855, PK 864/1 

(podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k.ú. Lysá nad Labem a 

pozemků p.č. 332/47, p.č. 336/10, p.č. 283/10 všechny v k.ú. Litol    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 26.9.2018 

Popis problému: 

Již několikrát v RM a ZM byl projednáván výkup pozemků ve vlastnictví pana 

v k.ú. Lysá nad Labem a Litol. Hned při prvním projednávání byl vyloučen výkup 

pozemku, kde má pan  pouze podílové vlastnictví, u pozemku p.č. PK 864/1 v k.ú. Lysá 

n.L. se jedná o 3 podílové vlastníky a u pozemku p.č. 861/3 o 7 podílových vlastníků. 

V poslední reakci na usnesení ZM ze dne 20. 6. 2018 pan sdělil, že pozemky navrhuje 

prodat za cenu 43,- Kč/m
2
, ale za podmínky výkupu i pozemků v podílovém vlastnictví. RM 

dne 7.8.2018 pověřila pana Robeše, aby celou záležitost projednal osobně s panem 

K setkání nedošlo. Za odbor SM nedoporučujeme schválit výkup dle požadavku pana a 

celou záležitost již ukončit s tím, že nemáme zájem o výkup jeho pozemků v k.ú. Lysá nad 

Labem a Litol. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

V minulosti pan Hora ( 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 pan  pouze 

podílovým vlastníkem, neschválila výkup. s tím nesouhlasil. Usnesení RM č. 126 ze 

dne 19. 2. 2018: RM I. schválit 1) výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m
2
, k. ú. 

Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto 

vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m
2
, druh 

pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m
2
, druh 

pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 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. 855 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. neschvaluje výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK 861/3 a podílu 2/4 

z pozemku p. č. 864/1, oba k. ú. Lysá nad Labem, od pana 

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

schválení. Usnesení ZM č. 47 ze dne 4. 4. 2018: schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. PK 

855 o výměře 2.316 m
2
, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m

2
, druh 

pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 

332/47 o výměře 4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 

336/10 o výměře 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol a pozemku p. č. 283/10 

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

za cenu 30 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. 855 o výměře 1.277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. 

ú. Lysá nad Labem, od pana za cenu 30 

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. RM usnesení č. 394 ze dne 12.6.2018: RM: I. 

schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2 316 m
2
 v k.ú. Lysá nad Labem, 

pozemku p.č.854 o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k.ú. Lysá nad Labem, pozemku p.č.855 o výměře 1 277 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, 

ostatní komunikace, pozemku p.č. 332/47 o výměře 4 298 m
2
, druh pozemku trvalý travní 

porost v k.ú. Litol, pozemku p.č. 336/10 o výměře 53 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost 

v k.ú. Litol a pozemku p.č. 283/10 o výměře 4 956 m
2
, druh pozemku orná půda v k.ú. Litol 



od pana  za cenu 30,- Kč/m
2
 pouze za 

podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. II. 

předkládá  ZM dne 20. 6. 2018 návrh dle bodu I ke schválení. ZM usnesení č. 102 ze dne 

20.6.2018: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m
2
, k. ú. Lysá 

nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m
2
, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního 

toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m
2
, druh pozemku 

ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 

4.298 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 

m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m

2
, 

druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana

za cenu 30 Kč/m
2
 pouze za podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem 

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

na vklad do KN. RM usnesením č. 548 ze dne 7.8.2018: I. vzala na vědomí dopis pana  

doručeného dne 25.07.2018, jako reakci na nabídku zastupitelstva města 

usnesením č. 102 ze dne 20.06.2018 na výkup jeho pozemků v k. ú. Lysá nad Labem a Litol. 

II. pověřila p. Bc. Martina Robeše osobním jednáním s p. o možnosti odkupu 

pozemku. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí informaci pana M.R. radního města ve věci 

snahy projednat celou záležitost osobně s panem  II. konstatovat, že za  podmínek  

stanovených panem  dopisem ze dne 25.7.2018 nemá zájem o výkup pozemků 

v jeho vlastnictví v k.ú. Lysá nad Labem a Litol, III. předložit ZM dne 3. 10. 2018 dopis pana 

 k projednání.  

 

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 Výbor pro dostavbu obchvatu, 

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

pana  projednával s tím, že souhlasí s výkupem pozemku jako celku za cenu 30,- Kč/m
2
. 

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

výše uvedené projednávat na svém jednání dne 26. 9. 2018. 

  

Vztah k rozpočtu: 

Na základě usnesení ZM ze dne 20. 6. 2018 se jednalo o výkup 13 299 m
2
 a při jednotkové 

ceně 30,- Kč/m
2
 se jednalo o kupní cenu ve výši 398 970,- Kč. Nyní pan nabízí k prodeji 

plochu 15 873 m
2
  za celkovou cenu 682 539 Kč. V rozpočtu města pro rok 2018 nebylo 

s tímto výkupem počítáno. 

Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

1)dopis pana  ze dne 25. 7. 2018 

2)email pana Robeše 

3)informace o jednotlivých pozemcích včetně snímku katastrální mapy 

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

 

 


