
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA  

Lysá nad Labem 

konané dne 29. 3. 2017 

 

 

Návrh na podání žádosti o bezplatný převod pozemků od Povodí Labe s. p. na město Lysá nad Labem 

 

 

Návrh usnesení ZM: 

ZM  

revokuje své usnesení z rou 2016 o výkupu pozemků Povodí Labe s. p. v ulici Brandlově  

schvaluje  

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe a.s. pod komunikacemi II. a 

III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem jedná se o pozemky 

p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 

3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2 

ukládá  

starostovi města 

zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové 

zprávy 

  

 

 

 

 

Návrh vypracoval: 

Hynek Fajmon, zastupitel, 

 

Datum a podpis:  

15.3.2017 

 



 

 

 

Důvodová zpráva: 

1. Popis problému: 

Dne 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. Na základě této 

novely získaly dle paragrafu 16, odstavce 8 města a obce právo získat bezúplatně pozemky státních 

podniků, na kterých se nacházejí komunikace II. a III. třídy a místní komunikace. V minulém roce 

přitom zastupitelstvo města schválilo výkup takových pozemků za poměrně vysokou částku.  Naštěstí 

se tento výkup v částce přesahující 1 milion Kč nerealizoval. Nyní je potřeba usnesení o tomto výkupu 

revokovat. Dále se navrhuje v souladu se zněním novely zákona o státním podniku přijmout usnesení 

o zájmu města na bezúplatném převodu všech pozemků Povodí Labe s. p. v katastrálním území města 

Lysá nad Labem, které jsou zastaveny komunikacemi II. nebo III. třídy nebo místními komunikacemi. 

V první řadě se jedná o pozemky pod ulicí Brandlovou, ale i o navazující pozemky až k firmě Kovona 

a.s. a dále pozemky pod polními cestami směrem do Litole. Dále se jedná i o část pozemku Povodí 

Labe s. p., který se nachází v lokalitě křižovatky pod nadjezdem u Penny marketu a pozemky v lokalitě 

Na mlíčníku. 

2. Dosavadní rozhodnutí ZM a RM: 

Zastupitelstvo města dlouhodobě usiluje o získání pozemků Povodí Labe s.p. pod místními 

komunikacemi ve městě. Dosud to ale bylo možné pouze za ceny dle znaleckého posudku. Nyní je to 

nově možné bezúplatně.  

3. Návrh řešení:  

Navrhuje se: 1. revokovat usnesení o výkupu pozemku pod ulicí Brandlova, 2. schválit podání žádosti 

o bezúplatný převod pozemků Povodí Labe, 3. pověřit starostu zasláním žádosti a jednáním. Jedná se 

konkrétně o následující pozemky nebo jejich zastavěné části:  

POZEMKY Povodí Labe s. p., o které má město zájem: 

A. Pozemek p. č. 3668 – v lokalitě u křižovatky pod nadjezdem u vjezdu do PENNY MARKETU – 

žádost se týká té části pozemku, na které je místní komunikace 

B. Pozemek p. č. 3667/5 – v lokalitě Na mlíčníku pod místní komunikací 

C. Pozemek p. č. 3669  - v lokalitě Na mlíčníku- část nacházející se pod místní komunikací  

D. Pozemek p. č. 3479/1 – v lokalitě u Kovony místní komunikace 

E. Pozemek p. č. 3479/3 – v lokalitě u Kovony místní komunikace 

F. Pozemek p. č. 3479/2 – v lokalitě u Kovony místní komunikace 

G. Pozemek p. č. 3480 – v lokalitě u Kovony místní komunikace 

H. Pozemek p. č. 3481/1 – pozemek pod místní komunikací Brandlova ulice 

I. Pozemek p. č. 3481/2 – pozemek v lokalitě u Kovony místní komunikace 

J. Pozemek p. č. 3481/7 – pozemek v lokalitě u Kovony místní komunikace 

K. Pozemek p. č. 3482/2 – pozemek podél železniční trati na Mělník – místní komunikace 

 

 

4. Stanoviska k návrhu: 



Návrh projednal výbor pro obchvat a doporučil navržený postup. 

5. Vztah k rozpočtu: 

Navrhovaný postup bude znamenat okamžitou úsporu přesahující 1 milion Kč za nerealizovaný výkup 

pozemku v Brandlově ulici a následné úspory u všech získaných pozemků. 

6. Přílohy:  

Výpisy z katastru nemovitostí k jednotlivým pozemkům. 

Hynek Fajmon, 15. 3. 2017 



 





 


