
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 13. 12. 2017                                                                               

 

Návrh na výkup části pozemku p.č. o výměře 706 m
2
, k.ú. Lysá nad Labem, 

pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa   

RM usnesení č. 681 ze dne 7.11.2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e   

výkup části pozemku p. č.  výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. 

Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových 

vlastníků:

za částku 250 Kč/m . Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán 

na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou 

prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. o výměře 333 m
2
, 

k. ú.  po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před 

zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu 

výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude 

vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného 

ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok. 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 13. 12. 2017 výkup pozemku ke schválení s tím, aby starostovi města Lysá n. L. bylo 

uloženo uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 31. 08. 2018. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

I.s c h v a l u j e 

výkup části pozemku p. č. výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. 

Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových 

vlastníků:

(podíl 1/10), za částku 250 Kč/m
2
. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán 

na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou 

prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. o výměře 333 m
2
, 

k. ú. , po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před 

zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu 

výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude 

vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného 

ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok. 

II. u k l á d á   

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít v termínu do 

31. 08. 2018.   



Důvodová zpráva do RM ze dne 7.11.2017 

Popis problému: 

Město Lysá nad Labem na základě dražby získalo do svého vlastnictví 1/5 podílu z pozemku 

PK 2832 k.ú. Lysá nad Labem, který je určen k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. 

etapa. Po oslovení zbylých podílových vlastníků, kteří prostřednictvím svého zástupce pana 

Petera Kaplana potvrdili, že souhlasí s prodejem části svých podílů předmětného pozemku za 

cenu 250,-Kč/m
2
. Jedná se o výkup části pozemku p. č. PK 2832 o výměře 706 m

2 
v k.ú. Lysá 

nad Labem. Dále se jedná současně o dočasný zábor pozemku p. č. PK 2832 o výměře 333 m
2  

v k.ú. Lysá nad Labem po dobu výstavby obchvatu. Proto doporučujeme současně s kupní 

smlouvou, aby prodávající podepsali souhlas s užíváním potřebné části jejich pozemku po 

dobu výstavby obchvatu s tím, že tato věc bude ošetřena nájemní smlouvou před zahájením 

stavby obchvatu II. etapa.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. II/13 a) ze dne 24. 6. 2015 schválilo výkup pozemků pod obchvatem (trvalý 

zábor) za cenu 250 Kč/m
2
 s tím, že tato nabídka platí do 30. 06. 2016 a usnesením IX/2 

pověřuje RM, aby zajistila zaslání nabídky na výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) 

za cenu 250 Kč/m
2
 všem vlastníkům pozemků v trase obchvatu. 

Návrh řešení: 

Odbor SMI doporučuje RM: I. schválit výkup části pozemku p. č. výměra dle 

skutečného geometrického zaměření, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu 

města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: 

 

 

 

 

za částku 250,-Kč/m
2
. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000,- 

Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své 

náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným 

záborem pozemku p. č. o výměře 333 m
2 

v k. ú.  po dobu výstavby obchvatu 

města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní 

smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok. Do 

doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta 

k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, 

tj. 2 000,- Kč/ha/rok. II. předložit ZM dne 13. 12. 2017 výkup pozemku ke schválení a uložit 

starostovi města Lysá n.L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 

31.8.2018 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města návrh 

bude projednávat na svém jednání dne 6.12.2017 předseda výboru sdělí stanovisko přímo na 

jednání zastupitelstva města.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Celkem se jedná  o výměru 706 m
2
  krát jednotková cena 250,- Kč/m

2
  a kupní cena celkem je  

176 500,-  Kč. Cena geometrického plánu cca 4 500,- Kč za 1 geometrický plán. Celkové 

náklady výkupu jsou 182 000,- Kč (176 500 + 4 500 + 1 000). V rozpočtu města pro rok 2017 

bylo s výkupem tohoto pozemku počítáno a v návrhu na rozpočet města pro rok 2018 je 

s tímto výkupem počítáno.                                                                                 Jana Javorčíková 



Příloha: 

1)email ze dne 21.10.2017od zástupce podílových vlastníků pozemku 

2)informace o pozemku p.č. k.ú. Lysá nad Labem 

3)část situace PD k územnímu řízení pozemek p.č.

4)zákres předmětného pozemku do celkové situace trasy obchvatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


