
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č. 2536/17 o 

výměře 3 539 m2 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Hrabanov  

 

RM usnesení č. 55 ze dne 24. 01. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e    

podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m
2
, 

k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 

Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro 

lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace. 

 

II. d o p o r u č u j e   

ZM dne 15.02.2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku 

p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m
2
, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního 

pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je 

určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně 

k výstavbě komunikace. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e      

podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m
2
, 

k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 

Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro 

lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 24.1.2017 

Popis problému: 

V minulosti byla podána žádost o převod části pozemku p.č. PK 2673/66 k.ú. Lysá nad 

Labem z důvodu výstavby retenční nádrže pro novou zástavbu RD v lokalitě Hrabanov. Tento 

pozemek byl vyhrazen pro církevní restituce. Na základě přečíslování pozemků se v současné 

době jedná o pozemek p.č. 2536/17 v k.ú. Lysá nad Labem, jenž je určen k zástavbě retenční 

nádrže. V současné době pozemek nebyl církvi vydán a církev podala žalobu. Dle sdělení 

Státního pozemkového úřadu by bylo vhodné v současné době podat žádost o převod 

předmětného pozemku, aby byla podpořena ze strany města skutečnost, předmětný pozemek 

církvi nevydávat. Součástí žádosti musí být usnesení zastupitelstva města o schválení podání 

žádosti o bezúplatný převod. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města usnesením č. II/2a) ze dne 28. 3. 2007 schválilo finanční náhradu městu 

za zřízení věcného břemene v částce 1000,- Kč + DPH za každou přípojku.  

       

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského 

pozemku p.č. 2536/17 o výměře 3 539 m2 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Hrabanov, 

z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že 

předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD 

Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace. II. doporučit ZM dne 15.2.2017 ke schválení 

podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p.č. 2536/17 o výměře 3 539 m
2
, 

k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě 

retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě 

komunikace. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemku bude předložen výboru na jeho 

jednání dne 1.2.2017 s tím, že předseda výboru sdělí na jednání ZM stanovisko výboru k dané 

věci.   

 

Vztah k rozpočtu: 

Podání samotné žádosti o bezúplatný převod pozemku nemá vliv na rozpočet města pro rok 

2017. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)informace o pozemku p.č. 2536/17 k.ú. Lysá n.L. 

2)snímek katastrální mapy 

3)výňatek z územního plánu 

4)výňatek z územní studie 

 

 

 

 

 

 


