
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 31. 10. 2018                                                                               

 

Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce 

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)  

 

RM usnesení č. 547 ze dne 7. 8. 2018: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 

694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který 

vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p.č. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o 

výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu 

č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle 

geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. 

KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, 

státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 

70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 

287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na 

dělení předmětu prodeje a 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 05.09.2018 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků dle bodu I ke schválení. 

 

ZM usnesení č. 136 ze dne 5. 9. 2018: 

Zastupitelstvo města  

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 

694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který 

vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, 

o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického 

plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití 

ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, 

dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. 

KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, 

státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve 

výši 287 360 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na 

dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem 

daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 



 

RM usnesení č. 690 ze dne 22. 10. 2018: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e    

prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 

694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad 

Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 

3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který 

vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o 

výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu 

č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle 

geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se 

sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za kupní cenu 

ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického 

plánu na dělení předmětu prodeje a 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 31.10.2018 prodej pozemků dle bodu I ke schválení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e    

prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 

694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad 

Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 

3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který 

vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o 

výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu 

č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle 

geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se 

sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za kupní cenu 

ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického 

plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, 

 

II. u k l á d á   

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle  bodu I. Termín do 31.3.2019 

 

III. p o v ě ř u j e  

starostu města podpisem této smlouvy 

         



Důvodová zpráva do RM dne 22.10.2018 

Popis problému: 

Metroprojekt Praha a.s., zastupující SŽDC, se na město obrátil se žádostí o prodej částí 

obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace 

traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).  Jedná se o pozemek p. č.  

KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu 

č. 3280-118/2017, pozemek p.č. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle 

geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemek p.č. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku 

p.č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemek p.č. KN 3520/4, k.ú. 

Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl 

oddělením z pozemku p.č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemek 

p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², 

který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-

118/2017. Kupující navrhuje kupní cenu 287 360,- Kč, což je osminásobek stanovené ceny 

dle znaleckého posudku č. 2811-60/2018. Záměr na prodej předmětných pozemků byl 

zveřejněn na úřední desce dne 14.9.2018 a svěšen dne 1.10.2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM v červnu letošního roku schválila uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemcích 

města (dočasný zábor pozemků) v rámci výše uvedené investiční akce. RM usnesení č. 547 ze 

dne 7.8.2018: I. schválila zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, 

k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², 

který vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p.č. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o 

výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 

3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle 

geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. 

KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá 

nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční 

dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 

00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu 

ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického 

plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. předložila ZM dne 05.09.2018 

návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemků dle bodu I ke schválení. ZM usnesení č. 136 

ze dne 5.9.2018 schválilo zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k. 

ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², 

který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu 

č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle 

geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. 

č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. 

Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl 



oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku 

p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², 

který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-

118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 

39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč s tím, že kupující hradí náklady 

spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené 

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

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit prodej obecního pozemku p. č.  KN 680/2, k.ú. Lysá 

nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který 

vznikl oddělením z pozemku p.č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, 

pozemku p.č. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o 

výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 

3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní 

plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. KN 3518/2, dle 

geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p.č. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, 

budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p.č. 

KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p.č. KN 3523/3, k.ú. Lysá 

nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením 

z pozemku p.č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční 

dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 

00 , IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 287 360,- Kč, s tím, že kupující hradí náklady 

spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené 

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

předložit ZM dne ……… návrh na prodej pozemků dle bodu I ke schválení                             
                                                                       

Stanovisko k návrhu: 

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

projednávat na svém jednání dne 22.8.2018 a s návrhem souhlasí.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení prodeje pozemků o ploše 449 m
2
 za celkovou cenu 287 360,- Kč se jedná 

o jednotkovou cenu 640,- Kč/m
2
. 

                                                                    Jana Javorčíková  

Příloha: 

- Žádost ze dne 2.7.2018  

- Informace o pozemcích p.č. PK 694/6, KN 694/7, KN 3518/2, KN 3520/3, KN 3523/2 

k.ú. Lysá nad Labem 

- Letecké snímky map 

- Zveřejnění záměru na úřední desce 

- Znalecký posudek č. 2811-60/2018 – samostatná příloha 

- 3x geometrický plán – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 


