
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 10. 5. 2017                                                                               

 

Žádost o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury lokalita Drážky  

 

RM usnesení č. 233 ze dne 4. 4. 2017: 

Rada města  

 

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

k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017: 

 

1) Na pozemcích p. č. k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura 

ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. komunikace, vjezd, chodník, dešťová 

kanalizace. Na pozemku p. č. komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, 

splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení. 

 

2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na 

základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014. 

 

3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č. a p. č. k. ú. Lysá n. L., (dle 

stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)  

k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad 

Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012. 

 

4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 

jednalo o výměru 268 m
2
 a u pozemku p. č. o výměru 579 m

2
, oba k. ú. Lysá n. 

L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný 

k datu 14. 05. 2014. 

 

5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této 

věci nebylo vydáno. 

 

6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana 

 o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město 

Lysá nad Labem převod pozemků p. č. a p. č. k. ú. Lysá n. L., neodmítlo. 

 

7) Na odbor SMI byl doručen návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene 

k pozemkům p. č. k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu 

č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č. 

nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví. 

 

8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod 

původních pozemků p. č.  k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen. 

 

9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to 

bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky 



v likvidaci a V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení 

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh pana prostřednictvím opatrovnice paní  na zřízení věcného 

břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č.  

a k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, 

vodovod a veřejné osvětlení), 

 

III. p ř e d k l á d á 

ZM dne 10. 05. 2017 výše uvedené body k projednání včetně návrhu, zda v této době uzavírat 

věcné břemeno na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 

k. ú. Lysá n. L. 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

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

k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017: 

 

1) Na pozemcích p. č.  k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura 

ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. komunikace, vjezd, chodník, dešťová 

kanalizace. Na pozemku p. č. komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, 

splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení. 

 

2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na 

základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014. 

 

3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č.  k. ú. Lysá n. L., (dle 

stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)  

k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad 

Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012. 

 

4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 

jednalo o výměru 268 m
2
 a u pozemku p. č. o výměru 579 m

2
, oba k. ú. Lysá n. 

L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný 

k datu 14. 05. 2014. 

 

5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této 

věci nebylo vydáno. 

 

6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana 

 o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město 

Lysá nad Labem převod pozemků p. č. k. ú. Lysá n. L., neodmítlo. 

 

7) Na odbor SMI byl doručen návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene 

k pozemkům p. č.  k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu 



č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č.

nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví. 

 

8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod 

původních pozemků p. č  k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 

neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen. 

 

9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to 

bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky 

v likvidaci a panem  V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení 

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

II. b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh pana  prostřednictvím opatrovnice paní  na zřízení věcného 

břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č.

a k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, 

vodovod a veřejné osvětlení), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOPLNĚNÍ 

 

Přímo na jednání zastupitelstva města bude předána informace o tom, jaký způsobem 

probíhalo soudní jednání dne 28.4.2017 s tím, že bude předloženo i vyjádření městského 

právníka s návrhy na usnesení ZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 4.4.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost Družstva Drážky v likvidaci ze dne 27.3.2017 a dopis paní 

ze dne 31.3.2017. Jedná se o lokalitu Drážky, kde město Lysá nad Labem na 

základě uzavřené plánovací smlouvy mělo převzít od svého vlastnictví vybudovanou 

infrastrukturu včetně pozemků zastavěných touto infrastrukturou. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

usnesení RM č. 240 ze dne 22.4.2014, usnesení RM č. 297 ze dne 6.5.2014, usnesení ZM č. 

V ze dne 14.5.2014, usnesení RM č. 581 ze dne 22.10.2014 a usnesení RM č. 738 ze dne 

29.9.2015. Znění těchto usnesení je v samostatné příloze, která je součástí této zprávy. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. konstatovat k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné 

infrastruktury ze dne 27. 3. 2017: 1)Na pozemcích p. č. v katastrálním 

území Lysá nad Labem se nachází veřejná infrastruktura ve vlastnictví Města. Na pozemku 

p.č. komunikace, vjezd, chodník, dešťová kanalizace. Na pozemku p.č. 

komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, a veřejné 

osvětlení. 2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva 

Drážky na základě kupní smlouvy ze dne 19.9.2014. 3) Pokud budou městu nabídnuty i 

pozemky p. č. v katastrálním území Lysá nad Labem (dle stávající stavu 

v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014) k převodu do 

vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad Labem o této 

věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 3.12.2012. 4) Usnesením 

Zastupitelstva města č. V ze dne 14. 5. 2014 se v případě pozemků p.č. jednalo o 

výměru 268 m
2
 a u pozemku p.č. o výměru 579 m

2
, oba k.ú. Lysá nad Labem, což je 

dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 20.3.2017 prokazující stav evidovaný k datu 

14.5.2014. 5) Jiné rozhodnutí než usnesení č. V schválené zastupitelstvem města dne 14. 5. 

2014 v této věci nebylo vydáno. 6) Dne 15.4.2014 byla na odbor SMI doručena žádost 

předsedy Družstva Drážky panem o převedení pozemků a 

infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem převod pozemků p. č.

a p. č. v katastrálním území Lysá nad Labem neodmítlo. 7) Na odbor SMI byl doručen 

návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č.  

k.ú. Lysá nad Labem, kde na základě geometrického plánu č. 2883-59/2014 

byly tyto pozemky rozděleny  a nově vzniklé pozemky p.č. nebyly městu 

nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví. 8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1 ze 

dne 22.10.2014 pouze částečný převod původních pozemků p. č. k.ú. Lysá 

nad Labem. Vzhledem, že neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod schválený nebyl, 

ve smyslu zákona o obcích. 9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy 

a smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 22.10.2014, se nelze v této chvíli 

vyjádřit, až po jednání soudu stanoveném na den 28.4.2017 mezi Družstvem Drážky 

v likvidaci a panem v této chvíli není důvod proč dávat návrh na 

zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. II. vzít na vědomí návrh pana 

Brynycha, prostřednictvím opatrovnice paní na zřízení věcného břemene na 

infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p.č. k.ú. 

Lysá nad Labem (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, vodovod a 

veřejné osvětlení). III.předložit ZM dne 10.5.2017 výše uvedené body 1 – 9 k projednání 

včetně návrhu, zda v této době uzavírat věcné břemeno na infrastrukturu ve vlastnictví města, 

která je vybudována na pozemcích p.č. k.ú. Lysá nad Labem 

 



 

Stanovisko k návrhu: 

Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města bude 

žádost předložena na jeho jednání konaném dne 26. 4. 2017.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vliv na rozpočet města pro rok 2017.                                                                                                              

 

 

  Jana Javorčíková  

 

Samostatná příloha: 

- dopis Družstva Drážky v likvidaci ze dne 27.3.2017 

- email ohledně pokusu o smír od pana e dne 23.3.2017 

- dopis paní ze dne 21.3.2017 

- předvolání č. 5 C 35/2017 

- žaloba na plnění závazku ze smlouvy o právu provést stavbu 

- vyjádření žalovaného k žalobě 

- smlouva o právu provést stavbu ze dne 28.11.2012 

- geometrický plán č. 2606-58/2012 

- plánovací smlouva ze dne 3.12.2012 

- usnesení RM č. 240 ze dne 22.4.2014 

- usnesení RM č. 297 ze dne 6.5.2014 

- usnesení ZM č. V ze dne 14.5.2014 

- výpis z KN na pozemky p.č.  k.ú. Lysá n.L. platný ke dni 14.5.2014 

- kopie katastrální mapy ke dni 14.5.2014 

- ohlášení změny údajů o pozemku p.č.  k.ú. Lysá nad Labem 

- geometrický plán č. 2883-59/2017 

- usnesení RM č. 581 ze dne 22.10.2014 

- kupní smlouva a smlouva o zřízení VB ze dne 22.10.2014 

- usnesení RM č. 738 ze dne 29.9.2015 

- dodatek č. 1 ze dne 30.9.2015 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení VB ze dne 

22.10.2014 

- kupní smlouva na infrastrukturu ze dne 19.9.2014 

- zákresy inženýrských sítí v pozemku p.č.  k.ú. Lysá n.L. 

- zákres vsakovacího drénu k vodohospodářskému povolení 

- fotografie uličních vpustí na pozemku p.č. k.ú. Lysá nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


