
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Opětovný návrh na výkup části pozemku p.č. 2126/28 v k.ú. Lysá n.L. , ul. Čapkova, za 

účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L.  

 

RM usnesení č. 17 ze dne 10. 01. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e    

výkup pozemku části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 

2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové 

společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 

Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího 

zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15.02.2017 návrh výkupu pozemku ke schválení a uložit starostovi města vypracovat 

návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.05.2017. 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e      

výkup pozemku části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 

2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové 

společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 

Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího 

zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II.u k l á d á  

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít 

v termínu do 31.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva z RM ze dne 10.1.2017 

 

Popis problému: 

Projektový manažer předložil RM návrh na výkup části pozemku p.č. 2126/28, nově označeno 

jako pozemek p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, k.ú. Lysá n.L., dle geometrického plánu č. 

3067-42/2016 od akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem Nábř. Ludvíka 

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 125 000,- Kč. Cena byla 

stanovena na základě znaleckého posudku č. 3496-70/2016 předloženým ze strany 

prodávajícího. Tento pozemek byl vybrán pro výstavbu automatického parkování zařízení pro 

kola v Lysé nad Labem. Dopisem ze dne 9. 8. 2016 ČD a.s. požádaly o potvrzení kupní ceny 

s tím, že kupní smlouvu lze uzavřít po vydání předchozího souhlasu dozorčí rady ČD a.s. a na 

základě rozhodnutí představenstva ČD a.s.. Investiční akce „ Výstavba automatického 

parkování zařízení pro kola“ by měla být realizována z dotačního programu IROP ( 

integrovaný regionální operační program) s tím, že výkup potřebného pozemku na výstavbu je 

uznatelný náklad projektu. Žádost o dotaci byla podána a rozhodnutí o akceptaci žádosti by 

mělo být v jarních měsících roku 2017. Rada města usnesením č. 186 ze dne 30.8.2016 uložila 

odboru SMI nechat zpracovat znalecký posudek na předmět prodeje. Kupní cena dle pana ing. 

Fejfara činí částku ve výši 50 080,- Kč ( znalecký posudek ČD stanovil cenu 112 800,- Kč). 

Na základě usnesení RM č. 274 ze dne 11.10.2016 vstoupil pan starosta v jednání o kupní 

ceně a dopisem ze dne 27.12.2016 ČD odsouhlasili kupní cenu dle znaleckého posudku 

pořízený ze strany města tj. 50 080,- Kč, tj. celková cena kupní 62 280,- Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM usnesením č. 669 ze dne 9. 12. 2014: I. uložila 1) p. místostarostovi zajistit jednání s ČD 

ohledně pozemku vhodného pro stavbu parkovacího domu , 2) p. starostovi zajistit přípravu 

projektové dokumentace pro realizaci výše uvedené stavby. Termín: ihned. II. pověřila p. 

místostarostu k jednání se zástupci firmy ASPIRA INVEST, s. r. o., Mladá Boleslav. RM 

usnesením č. 186 ze dne 30. 8. 2016: RM I. bere  na vědomí návrh od akciové společnosti 

České dráhy, IČ: 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, na 

výkup části pozemku p. č. 2126/28, nově označené jako pozemek p. č. 2162/32 o výměře 141 

m
2
, k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 3067-42/2016, za celkovou kupní cenu 

125.000 Kč (886,52 Kč/m
2
), II. ukládá odboru SMI nechat zpracovat na výše uvedený 

pozemek znalecký posudek. Termín: ihned. RM usnesení č. 274 ze dne 11.10.2016:  RM I. 

bere na vědomí cenu pozemku p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, k.ú. Lysá n.L., ve výši 50 080,- 

Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 858 – 32/16, ze dne 21.9.2016, zpracovaného  

panem ing.  Miroslavem Fejfarem na základě požadavku Města Lysá nad Labem. II. ukládá 

starostovi města jednat se zástupcem akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se 

sídlem Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 o kupní ceně pozemku p.č. 2162/32 o 

výměře 141 m
2
, k.ú. Lysá n.L., s ohledem na stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 858 

– 32/16. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit výkup pozemku části pozemku p.č. 2126/28, k.ú. Lysá 

n.L., nově označeného jako p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh 

pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem 

Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč, za 

účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. s tím, že kupující 

hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1 000,- Kč na 

návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. doporučit 



ZM dne 15.2.2017 návrh výkupu pozemku ke schválení a uložit starostovi města vypracovat 

návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.5.2017 

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 5. 10. 2016 Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu 

majetku města na svém jednání projednával návrh na výkup pozemku za cenu 125 tis. Kč 

s tím, že doporučuje jednat o výkup pozemku až po přidělení dotace na výstavbu 

automatického parkovacího zařízení pro kola. Nově navrženou kupní cenu bude výbor 

projednávat na svém jednání dne 1.2.2017 a předseda sdělí stanovisko výboru přímo na 

jednání ZM.   

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení výkupu za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč se jedná o jednotkovou 

cenu ve výši 442 Kč/m
2
. V rozpočtu města pro rok 2017 je na výkup pozemků schválena 

částka ve výši 5 mil. Kč. V tomto případě se jedná o uznatelný náklad a uhrazená cena by 

nám byla vrácena v rámci finanční podpory z dotace IROP. 

Jana Javorčíková  

 

 

Příloha: 

1)část PD – situační výkres 

2)snímek katastrální mapy  

3)písemnost ze dne 9.8.2016  

4)znalecký posudek č. 3496-70/2016 

5)znalecký posudek č. 858 – 32/16 

6)dopis ČD ze dne 27.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


