
         

                Zastupitelstvo města Lysá nad Labem   

     
                   konané dne 15. 2. 2017 

 

   Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem – žádost o doplnění pozemku č. 3801 

________________________________________________________________ 

 
Rada města projednala dne 7. 2. 2017 a usnesením č. 93: 

 

I. s c h v a l u j e   

rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad 

Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 

70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o 

zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně 

s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí 

Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 15. 02. 2017 k projednání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města 

s c h v a l u j e   

rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad 

Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 

70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o 

zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně 

s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí 

Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567. 
 

 

 

 

Podpis starosty : 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Dne 28. ledna 2016 obdržel OSMI žádost společnosti SUDOP Praha, a. s., o souhlas 

s provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“. V zastoupení stavebníka (SŽDC) 

nás společnost žádala o vydání souhlasu se stavbou, souhlasu se vstupem na pozemek ve 

vlastnictví Města a s provedením kopané sondy pro pedologický průzkum, o souhlas vlastníka 

s vynětím části pozemku ze ZPF a o vyjádření, zda byla na předmětných pozemcích 

prováděna v minulosti protierozní opatření, odvodnění či závlahy. Pro realizaci stavby je 

nutné zajistit trvalý zábor části pozemků a souhlas s umístěním a provedením stavby. 

Všechno výše popsané je vykryto předchozími rozhodnutími ZM. Žadatel pouze žádá o 

doplnění o pozemek p. č. 3801, který opomněl v předchozí žádosti uvést. Jedná se o pozemek 

určený k rozšíření komunikace, na který by měla být uzavřena Smlouva o zřízení práva 

stavby. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

ZM svým usnesením č. 133 z jednání dne 17. 2. 2016:   

I. o d k l á d á rozhodnutí o vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce 

žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., (dále jen „Pozemky) o 

vydání souhlasu se stavbou, souhlasu se vstupem na Pozemky, o provedení kopané sondy pro 

pedologický průzkum na Pozemcích, o vydání souhlasu k vynětí Pozemků či jejich části ze 

ZPF,   

II. u k l á d á  starostovi města jednat se SŽDC o vzájemné spolupráci při výstavbě obchvatu 

města a rekonstrukci trati 232. 

ZM svým usnesením č. 232 z jednání dne 30. 3. 2016: 

 s o u h l a s í  s vydáním souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. 

č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a s provedením kopané sondy pro pedologický průzkum na 

pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., pro akci „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“. 

RM usnesením č. 197 ze dne 13. 9. 2016    

I. s o u h l a s í 

a) s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích ve 

vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú.  Lysá n. L.) a s 

vydáním souhlasu se stavbou,  

b) s vynětím pozemků p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú. Lysá n. L.), či jejich části ze 

ZPF, ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu), 

c) s případným kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 

(vše v k. ú. Lysá n. L.), v souladu s příslušným zákonem,  

d) u trvalých záborů na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 s případným dělením pozemků 

dle geometrických plánů, 

II. p ř e d k l á d á   ZM dne 12.10.2016 žádost k projednání. 

Usnesením č. 288, ze dne 14. 10. 2016 RM: 

I. r e v o k u j e   

své usnesení č. 197 ze dne 13.09.2016, 

II. s c h v a l u j e    

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na udělení 

souhlasu s právem stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích ve vlastnictví 

Města Lysá nad Labem p. č. 651/4, 694/12 a 810/1, zapsaných na listu vlastnictví č. 3183 u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, vše v k. ú.  Lysá n. 

L., a vydání souhlasu se stavbou ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, 

s následným dělením pozemků p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 dle geometrických plánů pro trvalý 

zábor a s odprodejem oddělených pozemků ve prospěch stavebníka, kterým je Správa 



železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 

709 94 234. (Pozemek p. č. 651/4 – celková výměra 145 m
2
, z toho trvalý zábor 145 m

2
; 

Pozemek p. č. 694/12 - celková výměra 1.120 m
2
, z toho trvalý zábor cca 161 m

2 
na

 
severní 

straně pozemku; Pozemek p. č. 810/1 - celková výměra 1505 m
2
, z toho trvalý zábor cca 116 

m
2 

na
 
jižní straně pozemku u železniční trati). 

 

ZM svým usnesením č. 567 z jednání dne 9. 11. 2016:   

I. s c h v a l u j e   

pro územní řízení stavby „ Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ vydání souhlasu se stavbou a 

umístěním stavby na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 ve prospěch stavebníka, kterým je 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

1, IČ: 709 94 234, následné dělení těchto pozemků pro trvalý zábor, vydání souhlasu 

s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely a s případným 

kácením dřevin rostoucích mimo les za těchto podmínek: 

- na pozemky p. č. 651/4, 694/12 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva 

o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a po realizaci stavby Smlouva o zřízení práva 

stavby ve prospěch stavebníka, 

- na pozemek p. č. 810/1 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o 

smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby Kupní smlouva v nezbytně nutném rozsahu ve 

prospěch stavebníka s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, 

- na všechny obecní pozemky dočasně dotčené stavbou bude před vydáním stavebního 

povolení se zhotovitelem stavby uzavřena Smlouva o nájmu pozemků, 

- na všechny úkony spojené se stavbou, kde to vyžaduje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., 

v platném znění, bude vyvěšen záměr na úřední desce, pokud se tak už nestalo, 

- úkony nutné pro trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy i dělení pozemků si zajistí 

stavebník na vlastní náklady, 

 

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

že mu není známo, zda byla na pozemcích dotčených stavbou prováděna protierozní opatření, 

odvodnění či závlahy. 

 

Návrh řešení: 

OSMI navrhuje RM: 

pro územní řízení stavby „ Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“: 

s c h v a l i t   

rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „ Rekonstrukce žst. Lysá nad 

Labem“ o pozemek p. č. 3801 ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234. 

Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby 

před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o zřízení práva 

stavby na pozemek p. č. 3801 ve prospěch stavebníka, současně s pozemky p. č. 651/4, 

694/12, na které bylo vydané rozhodnutí Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 9. 11. 

2016, č. usn. 567. 

 

Vztah k rozpočtu 

Nemá vliv na rozpočet 

 

 

      Ota Balík 

      referent OSM 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


