
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 9. 2017                                                                               

 

Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 694/2 k.ú. Lysá nad Labem, ul. Ke Karlovu, dle 

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

 

RM usnesení č. 417 ze dne 27.6.2017: 

 

Rada  města  

 

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

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, o výměře 3.422 m
2
, druh 

pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, 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 včetně písemnosti od 

paní ze dne 14. 06. 2017, k projednání. 

 

 

 

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. 694/2, o výměře 3.422 m
2
, druh 

pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, panu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM de 27.6.2017 

Popis problému: 

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

694/2 o výměře 3 422 m
2
, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá n.L., ulice Ke Karlovu. Jedná 

se o pozemek přilehlý ke stávající komunikaci směrem do Byšiček. Paní dne 

14.6.2017 podala písemnost, kde uvádí, že v případě prodeje celého pozemku p.č. 694/2 panu 

bude zamezen přístup na přilehlé pozemky, protože již z minulosti je část 

obecního pozemku užívána jako přístupová cesta k pozemku p.č. viz. letecký snímek 

mapy. V případě, že město bude skutečně prodávat předmětný pozemek, žádá aby část 

pozemku v šíři 10 m nebylo předmětem prodeje. Za odbor SM prodej pozemku nedoporučuje 

s ohledem na ochranné pásmo plynovovodu VTL, s ohledem na připravovanou investiční akci 

Optimalizace traťového úseku Lysá n.L. (mimo) a Čelákovice (mimo), ke které město přijalo 

usnesení č. 40 ze dne 27.1.2016 a v neposlední řadě, že se jedná o ornou půdu přímo podél 

stávající komunikace směrem do Byšiček. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesení č. 40 ze dne 27.1.2016: ZM souhlasí 1) s umístěním stavby „Optimalizace 

traťového úseku Lysá n.L. (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 

694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L., 2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské 

půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zák. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 

3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L., 3) se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 

694/20 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L. 4) s vydáním souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 

50 m od lesa za předpokladu, že nedojde k trvalému omezení plnění funkcí lesa, případně 

k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

Návrh řešení: 

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

p.č. 694/2, o výměře 3 422 m
2
, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Ke 

Karlovu, 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 p.č. 694/2 v  k.ú. Lysá n.L., ulice Ke Karlovu k projednání 

včetně písemnosti od paní  ze dne 14.6.2017. 

 

Stanovisko k návrhu: 

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

projednával na svém jednání dne 14.6.2017 a s prodej pozemku nedoporučuje.  

 

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: 

- Žádost ze dne 7.6.2017  

- Snímek katastrální mapy 

- Písemnost od paní Hanouskové ze dne 14.6.2017 včetně příloh 

- Informace o pozemku p.č. 694/2 k.ú. Lysá n.L. 

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

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

- Letecký snímek 

- Důvodová zpráva do ZM dne 27.1.2016 


