
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Návrh na výkup části pozemku p.č. o výměře 34 m
2
,
 
 k.ú. Litol, pod budoucí 

stavbou obchvatu II. etapa a prodej části pozemku p.č.PK 2867/7 o výměře 34 m
2
, k.ú. 

Lysá nad Labem 

 

RM usnesení č. 56 ze dne 24. 01. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e 

1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m
2
, k. ú. Lysá 

n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 

 k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. 

č.  k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře 

cca 34 m
2
, rovněž za cenu 1 Kč, 

2) výkup části pozemku p. č. výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 

m
2
), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od 

 za částku 1 Kč. Poplatníkem daně 

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

vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. 

Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 

o výměře 142 m
2
, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část 

pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.  

 

II. d o p o r u č u j e       

ZM dne 15.02.2017 návrhy dle bodu I ke schválení.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e      

1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m
2
, k. ú. Lysá 

n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 

, k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. 

č.  k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře 

cca 34 m
2
, rovněž za cenu 1 Kč, 

2) výkup části pozemku p. č.  výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 

m
2
), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní

za částku 1 Kč. Poplatníkem daně 

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

vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. 

Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 

 o výměře 142 m
2
, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část 

pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.  

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 24.1.2017 

Popis problému: 

ZM dne 7.9.2016 neschválilo prodej části obecního pozemku p.č. 819/1 k.ú. Lysá n.L. paní 

 která by na druhou stranu městu odprodala pozemek p.č.  k.ú. Litol, který je 

určen k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem v ploše 34 m
2
. Nyní předkládáme RM 

návrh na výkup pozemku p.č. o výměře 34 m
2 

od paní za 1,- Kč s tím, že 

město by ji současně odprodalo část pozemku p.č. PK 2867/7 při silnici směrem Milovice 

rovně za 1,- Kč. Paní by chtěla vykoupený pozemek využít za účelem umístění 

reklamy provozovny  Dle zákona o pozemních komunikacích lze umístit 

reklamu 15 m od osy jízdního pruhu, což navržený pozemek k prodeji paní 

splňuje. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. II/13 a) ze dne 24. 6. 2015 schválilo výkup pozemků pod obchvatem (trvalý 

zábor) za cenu 250 Kč/m
2
 s tím, že tato nabídka platí do 30. 06. 2016 a usnesením IX/2 

pověřuje RM, aby zajistila zaslání nabídky na výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) 

za cenu 250 Kč/m
2
 všem vlastníkům pozemků v trase obchvatu. ZM usnesením č. 499 ze dne 

7.9.2016:I. bere na vědomí souhlas s prodejem pozemku p. č.  k. ú. Litol, od paní  

 který je určen k zástavbě budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa, II. neschvaluje žádost paní o koupi obecního pozemku p. č. 819/1, k. 

ú. Lysá n. L., výměra 1.001 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, III. 

pověřuje pana starostu dalším jednáním. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit 1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 

2867/7 o výměře cca 34 m
2
, k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, 

v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. , k. ú. Litol, za částku 1,- Kč s tím, že 

kupující současně odprodá městu část pozemku p.č. k.ú. Litol, určený k výstavbě 

obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m
2
, 

 
rovněž za cenu 1,- Kč. 2) 

výkup části pozemku p. č. výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 

m
2
), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní  

za částku 1,-Kč. Poplatníkem daně 

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

vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. 

Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 

 o výměře 142 m
2
, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část 

pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. II. doporučit ZM dne 15. 2. 2017 

návrhy dle bodu I ke schválení  

 

Stanovisko k návrhu: 

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

návrh předložen na jeho jednání konaném dne 1. 2. 2017.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválená výkup a prodej v ceně 1,- Kč se jedná o další náklady tj. pořízení 

geometrického plánu 1 ks cca 4 500,- Kč, návrh na vklad do KN 1 smlouva 1 000,- 

Kč.V rozpočtu města pro rok 2017 je na výkup pozemků pod budoucím obchvatem schválena 

částka ve výši 5 mil. Kč.                                                                                    Jana Javorčíková  

 



Příloha: 

1)informace o pozemku p.č. k.ú. Litol 

2)informace o pozemku p.č. PK 2867/7 k.ú. Lysá n.L. 

3)katastrální mapa  

4)zákres pozemku do situace obchvatu 

5)část situace PD k územnímu řízení pozemek p.č.   

 


