
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 9. 2017                                                                               

 

Žádost o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy s paní na pozemky 

v ulice Hrabanov  

 

ZM usnesení č. 542 ze dne 9.11.2016: 

Zastupitelstvo  města  

 

I. s c h v a l u j e      

prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba 

v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o 

výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m

2
 za cenu 800 

Kč/m
2
,
 
a p. č. 3939 o výměře 151 m

2
, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m

2
, lokalita 

severozápad Hrabanov,  

 s tím, že přes části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního 

pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako 

pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, a p. č. 2480/11 o 

výměře 315 m
2
, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup k pozemkům ve 

vlastnictví  a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m
2
, k. ú. Lysá n. L., je 

připlocen k pozemku ve vlastnictví Náklady spojené s pořízením 

geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným  

dílem. Kupující uhradí 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 smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 

31.01.2017. 

 

RM usnesení č. 424 ze dne 27.6.2017: 

Rada  města  

 

I. s c h v a l u j e    

prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 

2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP 

č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, 

a p. č. 2480/11 o výměře 315 m
2
 za cenu 800 Kč/m

2
,
 
a p. č. 3939 o výměře 151 m

2
, k. ú. Lysá 

n. L., za cenu 420 Kč/m
2
, lokalita severozápad Hrabanov, s paní 

a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 

se mění na termín do 31. 12. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci 

trestního oznámení. 

 

II. d o p o r u č u j e   

ZM dne 20. 09. 2017 revokovat usnesení ZM č. 542/II a uložit starostovi uzavření kupní 

smlouvu dle předloženého návrhu v termínu do 31. 12. 2017. 

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 

2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP 

č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, 

a p. č. 2480/11 o výměře 315 m
2
 za cenu 800 Kč/m

2
,
 
a p. č. 3939 o výměře 151 m

2
, k. ú. Lysá 

n. L., za cenu 420 Kč/m
2
, lokalita severozápad Hrabanov, s 

 a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 

se mění na termín do 30. 10. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci 

trestního oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Důvodová zpráva z RM dne 27.6.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost paní prostřednictvím pana o 

prodloužení lhůty uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 

a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 

2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, a 

p. č. 2480/11 o výměře 315 m
2
 za cenu 800 Kč/m

2
,
 
a p. č. 3939 o výměře 151 m

2
, k. ú. Lysá n. 

L., za cenu 420 Kč/m
2
, lokalita severozápad Hrabanov. V emailu ze dne 1.6.2017 je uvedeno: 

Na základě mého zastupování 

žádám Vás tímto o 

prodloužení Kupní smlouvy na odkoupení pozemků v katastrálním území Lysá nad Labem, 

obec Lysá nad Labem č. parcel podle geometrického plánu č. 2949-53/2015,  parcely č. 

2480/7, 2480/9, 2480/11.  Toto prodloužení žádáme z důvodu, že Městský úřad Lysá nad 

Labem do dnešního dne nepředložil jak bude nebo nebude Plánovací smlouva na zajištění 

infrastruktury, resp. zajištění zásobování lokality  pitnou vodou z vodovodního řadu. Žádali 

jsme o možnost vybudování vrtaných studní na pozemcích s následným napojením staveb na 

v budoucnu vybudovaný vodovodní řad, s tím, že majitelé domů by složili na vázaný účet 

založený Městským úřadem v Lysé nad Labem alikvótní část na tento záměr vybudovat 

vodovodní řad a následné připojení.  Termín prodloužení do 31.1.2018, s možností dřívějšího 

ukončení na základě vyřešení zajištění vodovodního řadu v lokalitě parcel vyznačených. 

K tomu to za odbor SM uvádíme, že prodej obecních pozemků nebyl ničím podmiňován. 

Ohledně možnosti výstavby na pozemcích byla několikrát paní s panem 

upozorněni při jednání na RM ze strany Stavebního úřadu, tak Odboru SM, že je 

nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu a až poté lze žádat o stavební povolení na RD. 

K emailu ze dne 1.6.2017 ve věci plánovací smlouvy se vyjádřil za OSM p.Pilař viz. Příloha. 

Za odbor SM doporučujeme prodloužit lhůtu uzavření kupní smlouvy do 31.10.2017 

s ohledem na skutečnost, že dne 7.12.2016 bylo zahájeno šetření ve věci trestního oznámení 

na Policii ČR. Po skončení tohoto šetření, které neshledalo pochybení ze strany města, byl 

paní Pechalové zaslán návrh kupní smlouvy, s kterým souhlasí, ale žádá o prodloužení na 

termín do 31.1.2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesení č. 542 ze dne 9.11.2016: ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 

PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle 

GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 

m
2
, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m

2
 za cenu 800 Kč/m

2
,
 
a p. č. 3939 o výměře 151 m

2
, k. ú. 

Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m
2
, lokalita severozápad Hrabanov, paní

s tím, že přes části obecního pozemku p. č. 

PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle 

GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 

m
2
, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m

2
, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup 

k pozemkům ve vlastnictví a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m
2
, k. ú. Lysá 

n. L., je připlocen k pozemku ve vlastnictví  Náklady spojené s pořízením 

geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným  

dílem. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy 

podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017. 



 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej 

části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. 

Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 

m
2
, p. č. 2480/9 o výměře 248 m

2
, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m

2
 za cenu 800 Kč/m

2
,
 
a p. č. 

3939 o výměře 151 m
2
, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m

2
, lokalita severozápad Hrabanov, s 

a to tak, 

že původní termín 31.1.2017 se mění na termín do 31.10.2017 s ohledem na skutečnost, že 

probíhalo šetření ve věci trestního oznámení. II. doporučit ZM dne 20.9.2017 revokovat 

usnesení ZM č. 542/II a uložit starostovi uzavření kupní smlouvu dle předloženého návrhu 

v termínu do 31.10.2017 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

projednával na svém jednání dne 14.6.2017 a nedoporučuje vyhovět žádosti. Stanovisko 

městského právníka: S ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci trestního 

oznámení, navrhuji prodloužení termínu podpisu smlouvy do 31.10.2017. Obecně platí, že 

běh případných promlčecích lhůt je zastaven po dobu probíhajících jednání ve věcech 

trestních nebo občansko-právních. K usnesení ZM č.V ze dne 12.5.1999, které zní: ZM 

stanovuje platnost svých usnesení vztahujících se k prodeji nemovitostí a pozemků na 6 

měsíců ode dne schválení ZM, konstatuji, že dle mého názoru platnost usnesení skončilo 

platností volebního období, v případě , kdy není podle něho plněno, zákon nezná termín 

stanovení omezení platnosti usnesení.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě neschválení záměru na prodej nebo pronájem obecního pozemku nedojde k vlivu 

na rozpočet města pro rok 2017.                                                                  

       Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

- Email ze dne 1.6.2017  

- Vyjádření p.Pilaře za odbor SM 

- Návrh kupní smlouvy 

- Geometrický plán č. 2949-53/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


