
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 1. 11. 2017                                                                               

 

Návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 3481/1 v k.ú. Lysá nad Labem ulice 

Brandlova 

 

 

ZM usnesení č. 69 ze dne 10.5.2017: 

   

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e   

podání průběžných žádostí o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 

pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá 

nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 

3481/2, 3481/7 a  3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací 

města. 

 

RM usnesení č. 599 ze dne 10.10.2017: 

 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e     

uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného 

převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo 

náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta 

Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 01. 11. 2017 návrh darovací smlouvy dle bodu I ke schválení a uložit starostovi 

města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.  

Termín: do 31. 05. 2018 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného 

převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo 

náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta 

Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 

 

II. u k l á d á  

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: 

do 31. 05. 2018 



Důvodová zpráva do RM dne 10.10.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM návrh darovací smlouvy č. O994170147 od Povodí Labe týkající se 

bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3 024 m
2
 druh pozemku ostatní plocha, 

ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Brandlova, do vlastnictví Města Lysá nad Labem. 

Právník města JUDr. Petr Drábek s návrhem smlouvy souhlasí. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. 69 ze dne 10.5.2017 schválilo podání průběžných žádostí o bezúplatný 

převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a 

místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky 

p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 3481/2, 3481/7 a  3482/2, po 

zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací města. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého 

návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3 024 m
2
 druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad 

Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe , státní 

podnik, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 

Předměstí. II. doporučit ZM dne 1. 11. 2017 návrh darovací smlouvy dle bodu I ke schválení 

a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. 

Termín: do 31. 5. 2018 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku výše uvedené bude 

projednávat na svém jednání dne 18. 10. 2017. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě uzavření darovací smlouvy budou náklady města ve výši 1 000,- Kč na návrh na 

vklad do KN a budou uhrazeny z položky výkupy pozemků                                                                       

 Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

- Návrh darovací smlouvy č. O994170147  

- informace o pozemku p.č. 3481/1 k.ú. Lysá nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


