
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 21.6. 2017                                                                               

 

Návrh na podání žádosti o bezúplatný převod  pozemků p.č. PK 1478/3 a části ppč. 

1110/1 v k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka, oba pozemky užívané jako komunikace  

 

RM usnesení č. 329 ze dne 16.5.2017: 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e    

1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 

42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad 

Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace. 

 

2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m
2
, k. ú. Lysá n. L., 

Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 

69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá 

nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užívána jako komunikace. 

 

II. d o p o r u č u j e   

ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku dle bodu I, 

 

III. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci ohledně koeficientu zastavěnosti v lokalitě Řehačka a konstatuje, že v tuto chvíli 

nebude žádat o změnu územního plánu v dané věci. 

  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 

42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad 

Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace. 

 

2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m
2
, k. ú. Lysá n. L., 

Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 

69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá 

nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užívána jako komunikace. 

 

             

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 16.5.2017 

Popis problému: 

Na základě dopisu od Osadního výboru Řehačka ze dne 14.3.2017 předkládá OSM návrh na 

získání dvou pozemků do vlastnictví města, které jsou nyní užívaný jako přístupové cesty 

v lokalitě Řehačka. U pozemku p.č. PK 1478/3 v k.ú. Lysá nad Labem ve vlastnictví ÚZSVM 

za OSM upozorňujeme, že by se mohlo jednat o pozemek připlocený k stávajícím chatám, 

Mapový podklad je z leteckého snímku a podle nás není dostatečný, ale tím že se jedná o 

pozemkový katastr, srovnávací sestavení by vše blíže specifikovalo, ale to se domníváme, že 

náklady s tím spojené, by nemělo nést město. Proto doporučujeme podat podnět k ÚZSVM. 

V druhé případě se jedná o pozemek p.č. 1110/1 ve vlastnictví Lesy ČR s.p. a z našeho 

pohledu by se mohlo jednat o bezúplatný převod. Jako další bod žádosti Osadní výbor 

Řehačka upozornil na územní plán v tom ohledu, že pokud někdo v minulosti vystavěl v dané 

lokalitě černou stavbu a nyní by ji chtěl zlegalizovat, dle podmínek stávajícího územního 

plánu to nelze. K této záležitostí se vyjádřila Stavební komise v souladu s názorem 

Stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L.. Za odbor SM uvádíme, že pokud lze prokázat stavbu chaty 

do roku 1980, lze tuto stavbu legalizovat na základě potvrzení pasportu. Po roce 1980 by se 

muselo jednat o dodatečné povolení s tím, že musí být dodržen platný územní plán. Dle 

vyjádření SÚ MěÚ Lysá n.L. minulý územní plán a nyní platný má stejný koeficient 

zastavitelnosti tj. 20%. U nyní platného ÚP je dána další podmínka a to  max. zastavitelnost 

do 70 m
2 
. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM a ZM doposud v této věci nejednala. 

     

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit  podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 

1110/1, o výměře cca 500 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka, 

z vlastnictví Lesy ČR s.p., IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/9, Nový Hradec Králové 500 08 

do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána 

jako komunikace. II. schválit podání žádosti o převod pozemku p.č. PK 1478/3, o výměře 992 

m
2
, k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových ČR, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do 

vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užívána jako 

komunikace. III. doporučit ZM dne 21.6.2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný 

převod pozemku dle bodu I a II. IV vzít na vědomí informaci ohledně koeficientu zastavěnosti 

v lokalitě Řehačka a konstatuje, že v tuto nebude žádat o změnu územního plánu v dané věci 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

svém jednání dne 26. 4. 2017 vyjádřil: Žádost Osadního výboru Řehačka týkající se získání 

pozemků p. č. 1110/1 od Lesů ČR a p. č. 1478/3 od UZSVM ČR pod místními komunikacemi 

v osadě do majetku města. Výbor souhlasí s podáním žádosti o převod těchto pozemků do 

majetku města. Stavební komise dne 10.4.2017 se vyjádřila takto: K žádosti k bodu 1) SK 

doporučuje, aby město podniklo kroky k analýze zmíněných pozemků pod stávajícími 

komunikacemi/přístupovými cestami a pokusilo se je získat do svého majetku a správy (za 

přiměřenou cenu). 

Je nutné zohlednit, zda se jedná o historické cesty sloužící k obsluze větší části území. Není 

vhodné takto řešit například cesty vzniklé živelnou formou k jednomu objektu. K bodu 2) 

žádosti souhlasíme se vyjádřením stavebního úřadu. Stavby povolené nebo s probíhajícím 

povolením (přesněji podání žádosti o povolení) v době platnosti původního územního plánu 



(ÚP) se posuzují podle toho ÚP. Stavby povolované později se posuzují podle nyní platného 

ÚP. Pokud se jedná o stavby bez povolení (nelegální – černé) a nyní je potřeba vlastníků je 

legalizovat, je samozřejmě nutné a správné postupovat podle aktuálního ÚP. Není přípustné 

ustanovovat výjimky pro případy takovéto nelegální výstavby. K regulativu Řehačky obecně: 

Regulativ pro tuto oblast byl široce diskutován v rámci přípravy územního plánu. Jedná se o 

rekreační (chatovou) oblast a to, co se zde děje (satelit pro trvalé bydlení bez jakékoliv 

odpovídající dopravní obslužnosti a potřebné infrastruktury) je nepřijatelné. Z důvodu udržení 

rámce chatové osady byly regulativy nastaveny tak, jak jsou. SK nedoporučuje jakékoliv 

úpravy regulativů s cílem umožnit zahuštění zástavby nebo stavby většího objemu. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nyní nelze stanovit vztah vůči rozpočtu města, záleží, zda se bude jednat skutečně o 

bezúplatný převod. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)žádost Osadního výboru Řehačka ze dne 14.3.2017 

2)informace o pozemku p.č. PK 1478/3 v k.ú. Lysá n.L. + letecký snímek 

3)informace o pozemku p.č. 1110/1 v k.ú. Lysá n.L. + letecký snímek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


