
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 21.6. 2017                                                                               

 

Návrh znění kupní smlouvy na výkup části pozemku p.č. 2126/28 v k.ú. Lysá n.L. , ul. 

Čapkova, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. 

a návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na 

pozemku p.č. 2162/32 k.ú. Lysá nad Labem 

 

ZM usnesení č. 14 ze dne 15.2.2017: 

Zastupitelstvo města 

I. s c h v a l u j e      

výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o 

výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové 

společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 

Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího 

zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

II. u k l á d á  

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. 

  Termín: do 31. 05. 2017 

 

RM usnesení č. 350 ze dne 29.5.2017: 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í     

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemku části pozemku p. č. 

2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-

42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, 

se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 

Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že 

kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč 

na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. u k l á d á  

odboru SM projednat s prodávajícím možnost zaplacení kupní ceny až po podpisu kupní 

smlouvy, případně předložit na ZM písemné vyjádření prodávajícího,  

 

III. s c h v a l u j e  

znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti dle předloženého 

návrhu na části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o 

výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, se Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizace IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

Nové Město. Jedná se o zřízení věcného břemene v ploše 7,63 m
2
 za účelem používání 

služebného pozemku 24 hodin denně pro přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a 

trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že 

veškeré náklady s tím spojené hradí budoucí oprávněný. Smlouva bude uzavřena současně 

s kupní smlouvou na pozemek p. č. 2162/32 nejpozději do 31. 12. 2017. 

 



IV. d o p o r u č u j e  

ZM dne 21. 06. 2017 návrh kupní smlouvy ke schválení a uložit starostovi města smlouvu 

uzavřít současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v termínu do 31. 

12. 2017.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e    

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemku části pozemku p.č. 

2126/28, k.ú. Lysá n.L., nově označeného jako p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 

3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 

94 226, se sídlem Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 

62 280,- Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. 

s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 

1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. s c h v a l u j e  

znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti dle předloženého 

návrhu na části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o 

výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, se Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizace IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

Nové Město. Jedná se o zřízení věcného břemene v ploše 7,63 m
2
 za účelem používání 

služebného pozemku 24 hodin denně pro přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a 

trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že 

veškeré náklady s tím spojené hradí budoucí oprávněný.  

 

III.u k l á d á  

starostovi města smlouvy výše uvedené uzavřít současně nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 

za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola 

v Lysé n.L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění ze dne 14.6.2017: 

- email od ČD se souhlasem o provedení platby až po podpisu smlouvy 

 

 

 

ZNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY JE UPRAVENO VE SMYSLU JEDNÁNÍ NA RM DNE 

29.5.2017  

 

 

 

Důvodová zpráva do RM dne 29.5.2017 

 

Popis problému: 

ZM dne 15.2.2017 schválilo usnesením č. 14 výkup pozemku části pozemku p.č. 2126/28, 

k.ú. Lysá n.L., nově označeného jako p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, 

druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem 

Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč, za 

účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. s tím, že kupující 

hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1 000,- Kč na 

návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující a uložilo 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu 

do 31.5.2017. Ze strany prodávajícího nám byl zaslán návrh smlouvy viz. příloha, z kterého 

vyplývá, že na předmětu prodeje je nutné zřídit věcné břemeno ve prospěch Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

Nové Město. Jedná se o zřízení věcného břemene v ploše 7,63 m
2
 za účelem používání 

služebného pozemku 24 hodin denně pro přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a 

trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že 

veškeré náklady s tím spojené hradí budoucí oprávněný. Návrh znění této smlouvy rovněž 

předkládáme v příloze. De zpracovatel projektové dokumentace investiční akce výstavba 

automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. zřízení věcného břemen není 

překážkou a dle vyjádření zpracovatele žádosti o dotaci rovněž není problém se zřízením 

věcného břemene. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. 14 ze dne 15.2.2017 schválilo výkup pozemku části pozemku p.č. 2126/28, 

k.ú. Lysá n.L., nově označeného jako p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, 

druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem 

Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč, za 

účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n.L. s tím, že kupující 

hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1 000,- Kč na 

návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující a uložilo 

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu 

do 31.5.2017. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na 

výkup pozemku části pozemku p.č. 2126/28, k.ú. Lysá n.L., nově označeného jako p.č. 

2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové 

společnosti České dráhy, IČ: 709 94 226, se sídlem Nábř.Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 

Praha 1, za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího 



zařízení pro kola v Lysé n.L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. schválit znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemku p.č. 2126/28, k.ú. 

Lysá n.L., nově označeného jako p.č. 2162/32 o výměře 141 m
2
, dle GP č. 3067-42/2016, 

druh pozemku ostatní plocha, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace IČ: 709 

94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město. Jedná se o zřízení věcného 

břemene v ploše 7,63 m
2
 za účelem používání služebného pozemku 24 hodin denně pro 

přístup ke svému zařízení SEE – osvětlovací věži a trakční podpoře. Jedná se o bezúplatné 

zřízení věcného břemene na dobu neurčitou s tím, že veškeré náklady s tím spojené hradí 

budoucí oprávněný. III. doporučit ZM dne 21.6.2017 návrhy smluv dle bodu I a II ke 

schválení a uložit starostovi města tyto smlouvy uzavřít současně v termínu do 31.12.2017 za 

předpokladu, že bude městu schválena dotace na výstavbu automatického parkovacího 

zařízení pro kola. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 26. 4. 2017 Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu 

majetku města na svém jednání projednával informaci od ČD, že bude požadovat zapracovat 

do smlouvy kupní na pozemek určený k zástavbě tzv. BikeTower věcné břemeno ve prospěch 

SŽDC s. o.. Výbor bere na vědomí a projedná na dalším zasedání, až bude připraven písemný 

materiál. Městský právník pan JUDr. Petr Drábek po právní stránce se zněním smluv souhlasí 

bez připomínek. 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení výkupu za celkovou kupní cenu 62 280,- Kč se jedná o jednotkovou 

cenu ve výši 442 Kč/m
2
. V rozpočtu města pro rok 2017 je na výkup pozemků schválena 

částka ve výši 5 mil. Kč. V tomto případě se jedná o uznatelný náklad a uhrazená cena by 

nám byla vrácena v rámci finanční podpory z dotace IROP. 

Jana Javorčíková  

 

 

Příloha: 

1)návrh znění kupní smlouvy 

2)návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB, služebnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


