
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 29. 3. 2017                                                                               

 

Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p.č. 

a pozemku p.č.  k.ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa 

 

RM usnesení č. 197 ze dne 21. 03. 2017: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e      

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku 

p. č. , oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města 

Lysá nad Labem II. etapa, s p. 

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 29. 03. 2017 předložený návrh ke schválení. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku 

p. č. , oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města 

Lysá nad Labem II. etapa, s p. 

 

II. u k l á d á  

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu 

v termínu do 30.6.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 21.3.2017 

Popis problému: 

Na základě usnesení ZM ze dne 24. 6. 2015 byla v průběhu měsíce července všem vlastníkům 

pozemků pod budoucí stavbou obchvatu zaslána nabídka na směnu pozemku či výkup 

pozemku s trvalým záborem. Dne 30. 9. 2015 písemně zaslal odpověď k celé 

záležitosti s tím, že trvalý zábor za oba pozemky v ploše 939 m
2
 prodá za navrhovanou cenu 

250,- Kč/m
2
 Za budovu na pozemku p.č.  o výměře 15 m

2 
požaduje vybudovat 

náhradní zahradní domek tak jak měl přislíbeno od Středočeského kraje, který vypracoval i 

projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že tato záležitost byla řešena v roce 2008, bylo 

možné zahradní domek umístit v druhém konci pozemku p.č. To, ale nový územní 

plán, platný od roku 2014, již neumožňuje a Město nemá k dispozici jiný vhodný pozemek, 

který by mohl za tímto účelem panu nabídnout. Součástí prodeje bude navíc i 

zbytková část pozemku (na mapě vyznačeno oranžově) cca 100 m
2
. Pozemek požaduje 

standardně oplotit. O využívání další části pozemku jako příjezdové cesty ke stavbě bude 

jednáno separátně. O náhradě za poražené stromy, ať už v záboru nebo v příjezdové cestě, 

bude ještě další jednání. Rada města usnesením č. 748 ze dne 13.10.2015 vzala na vědomí 

dopis pana  ze dne 30.9.2015. Zastupitelstvo města usnesením č. 22 ze ne 

27.1.2016 souhlasí  s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá nad 

Labem celé území mezi spalovnou a budoucím obchvatem zařadit do zóny umožňující vznik 

zahrádkářské kolonie. Odbor SM konstatoval, že bez znalosti ceny pořízení náhradního 

zahradního domku nelze uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, proto RM usnesením č.421 ze 

dne 6.12.2016 pověřila odbor MI vstoupit v jednání se Středočeským krajem za účelem 

získání projektové dokumentace a rozpočtu předmětné stavby zahradního domku dle jejich 

návrhu z data 6/2008. Toto se nepodařilo, proto Odbor MI  nechal zpracovat předběžný 

propočet nákladů na výstavbu zahradního domku panem Jaroslavem Kotyškou. Ten odhadl 

výše nákladů na částku 262 000,- Kč, ale upozornil na nedostatečné podklady. Za odbor SM 

v příloze předkládáme návrh znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že cenu výstavby 

zahradního domku navýšil na 500 tis. Kč. K uzavření konečné kupní smlouvy by došlo až po 

výstavbě náhradního zahradního domku. Jestli stavbu bude zajišťovat město nebo kraj nelze 

v této chvíli jednoznačně určit, záleží na dalším vývoji celé investice výstavby obchvatu 

města Lysá nad Labem II. etapa. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. 462 ze dne 13.7.2016: 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. 

Usnesení RM č. 748 ze dne 13.10.2015 pověřila pana místostarostu vstoupit v jednání 

s panem a ZM č. 22 ze dne 27.1.2016 souhlasilo s návrhem stavebního 

úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. celé území mezi spalovnou a budoucím 

obchvatem zařadit do zóny umožňující vznik zahrádkářské kolonie (bod č. 26 - pozemek p. č. 

k. ú. Lysá n. L.). RM usnesením č.421 ze dne 6.12.2016 pověřila odbor MI vstoupit 

v jednání se Středočeským krajem za účelem získání projektové dokumentace a rozpočtu 

předmětné stavby zahradního domku dle jejich návrhu z data 6/2008. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I.schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle 

předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. oba k.ú. Lysá nad 

Labem, leží v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s panem ing. 



II. předložit ZM dne 29. 03. 2017 

návrh ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

S ohledem, že nelze prozatím uzavřít kupní smlouva výbor pro dostavbu obchvatu dne 

2.11.2016 navrhuje, aby se uzavřela prozatím smlouva o smlouvě budoucí kupní. Dne 

15.3.2017 bude znění návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní předložen na jednání výboru 

s tím, že předseda výboru sdělí stanovisko přímo na jednání ZM. Právník města 

s předloženým návrhem smlouvy souhlasí.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Cenu kupní nelze s přesností stanovit, záleží na vyhotovení geometrického plánu, o jakou 

výměru se bude jednat, jaká bude stanovena cena za pozemek mimo trasu obchvatu a cena  

stavby zahradního domku. Pokud bude schválena cena za pozemek ve výši 250,- Kč/m
2
 při 

ploše 939 m
2
 pod stavbou obchvatu a 100 m

2
 mimo stavbu obchvatu jedná se o cenu 

259 750,- Kč a výstavba zahradního domku se předpokládá ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o 

náklady, které město vynaloží v příštích letech, záleží na dohodách se Středočeským krajem, 

který je investorem stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. 

 

Jana Javorčíková  

 

 

 

Příloha: 

1)dopis  ze dne 30.9.2015 

2)výkresy nového zahradního domku 

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

4)informace o pozemcích p.č. 

5)předběžný rozpočet zpracovaný panem Jaroslavem Kotyškou 

6)návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


