
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 10. 5. 2017                                                                               

 

Návrh na rozšíření pasportu komunikací města Lysá n.L. – pozemky ve vlastnictví 

Povodí Labe s.p.  

 

ZM usnesení č. 59 ze dne 29.3.2017: 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 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.  

 

 

RM usnesení č. 289 ze dne 2.5.2017: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve 

vlastnictví Povodí Labe s.p. a to na ppč. 3479/1, ppč. 3479/3, ppč. 3482/2, ppč. 3481/7 a ppč. 

3481/2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem. 

 

II. p  ř e d k l á d á  

ZM dne 10.5.2017 návrh dle bodu I ke schválení 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e    

rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve 

vlastnictví Povodí Labe s.p. a to na ppč. 3479/1, ppč. 3479/3, ppč. 3482/2, ppč. 3481/7 a ppč. 

3481/2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem. 

 

II. r e v o k u j e  

své usnesení ZM č. 59 ze dne 29.3.2017 

 

III.s c h v a l u j e  

podání průběžných žádostí o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 

pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá 

nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/3, p. č. 

3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7 a p. č. 3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků 

do pasportu komunikací města.  

 

 

 

 

                                                                                                         



Důvodová zpráva do RM ze dne 2.5.2017 

Popis problému: 

Na základě usnesení ZM č. 59 ze dne 29.3.2017, kdy ZM schválilo podání žádosti o 

bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 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. Na základě sdělení zástupce Povodí 

Labe k podání žádosti o bezúplatný převod pozemků je nutné, aby pozemky byly vedeny 

v pasportu komunikací města Lysá nad Labem. Do pasportu komunikací lze zařadit 

komunikace po jejich výstavbě anebo na základě samotného zjištění v terénu, že určitá plocha 

je využívána jako komunikace. V příloze předkládáme seznam pozemků určených ZM s tím, 

že u každého je popsáno, o jaký pozemek se jedná, zda je v pasportu komunikací a zda za 

odbor SM jej doporučujeme zařadit. V případě, že bude odsouhlasen návrh dle doporučení 

OSM, je nutné revokovat usnesení ZM č. 59 ze dne 29.3.2017 a schválit k podání žádosti o 

bezúplatný převod pouze pozemky  p. č.  p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1,  p. č. 3479/3,  

p. č. 3481/2, p. č. 3481/7 a p. č. 3482/2, všechny k.ú. Lysá n.L.. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města usnesením č. 59 ze dne 29.3.2017, kdy ZM schválilo podání žádosti o 

bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 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.  

       

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem 

o komunikace na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe s.p. a to na ppč. 3479/1, ppč. 3479/3, 

ppč. 3482/2, ppč. 3481/7 a ppč. 3481/2 všechny v k.ú. Lysá nad Labem. II. předložit ZM dne 

10.5.2017 návrh dle bodu I ke schválení. 

   

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města návrh 

bude projednávat na svém jednání dne 26.4.2017 předseda výboru sdělí stanovisko přímo na 

jednání zastupitelstva města.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě bezúplatného převodu by se mohlo jednat o náklady spojené s podáním návrhu na 

vklad do KN ( jedna smlouva = 1000,- Kč) a pořízení geometrického plánu. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)tabulka s přehledem pozemků 

2)mapové podklady k 11 pozemkům 

 

 

 

 

 

 


