
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 9. 2017                                                                               

 

Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 2566/1 k.ú. Lysá nad Labem, ul. 

Komenského, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění   

 

RM usnesení č. 499 ze dne 22.8.2017: 

   

Rada města  

 

I. n e s c h v a l u j e    

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m
2
, druh 

pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu

 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, 

v platném znění, 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 09. 2017 žádost pana o prodej pozemku části p. č. 2566/1  

v k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, k projednání, 

 

III. u k l á d á  

odboru SM přizvat na jednání ZM pana  k představení jeho projektu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m
2
, druh 

pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu 

 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, 

v platném znění, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 22.8.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost pana o prodej části pozemku p.č. 

2566/1 o výměře cca 900 m
2
, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá n.L., ulice Komenského, 

za účelem výstavby Wellness studia. Jedná se o prodej části pozemku který je určen 

k výstavbě sportovní haly. V příloze pan  přikládá specifikaci projektu a je ochoten 

celý projekt představit na jednání RM či ZM. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Radě města byl dne 8.11.2016 záměr pana  představen přímo na jejím 

jednání. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. neschválit zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku 

p.č. 2566/1, o výměře cca 900 m
2
, druh pozemku ovocný sad, k.ú. Lysá nad Labem, ulice 

Komenského, panu

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění. II. předložit ZM dne 20.9.2017 

žádost pana  o prodej pozemku části p.č. 2566/1 v  k.ú. Lysá nad Labem, 

ulice Komenského k projednání. III. uložit OSM přizvat na jednání ZM pana 

k představení jeho projektu. 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku výše  uvedenou žádost 

bude projednávat na svém jednání dne 13.9.2017 a Stavební komise dne 12.9.2017. Odbor MI 

prostřednictví emailu sdělil, že uvedené zařízení ve městě Lysá nad Labem chybí, avšak do 

doby, než bude zpracována celková koncepce okolí sportovní haly, včetně potřebného počtu 

parkovacích míst, nedoporučujeme prodej jakéhokoli pozemku v okolí haly. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě neschválení záměru na prodej obecního pozemku nedojde k vlivu na rozpočet 

města pro rok 2017.                                                                        

 Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

- Žádost ze dne 4.8.2017 včetně příloh  

- Snímek katastrální mapy 

- Informace o pozemku p.č. 2566/1 k.ú. Lysá n.L. 

- Zápis z RM ze dne 8.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


