
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 14. 12. 2022

Žádost o prodej částí obecních pozemků parc.č. 2569/5 a 2644/3 v k.ú. Lysá nad 
Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Dne 14.9.2022 podal pan Libor Kolín, bytem Lysá nad Labem, pod č.j. 
SM/80622/2022/Jav žádost o prodej částí obecních pozemků parc.č. 2569/5 a 2644/3 v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se 
o pozemky, které jsou připlocené či zastavěné stavbou náležící k nemovitosti čp.1001, v ulici Lom. Syn původních 
vlastníků nechal zaměřit stávající stav nemovitosti a tím byl zjištěn nesoulad. Proto nechal vypracovat geometrický 
plán č.3884-119/2022, na základě kterého vznikají nové pozemky a to pozemek parc.č. st.3664, o výměře 4 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha z původního pozemku 2596/5, pozemek parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha z původního pozemku 2596/5 a pozemek parc.č. 2644/5, o výměře 36 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha z původního pozemku 2644/3, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.
V obdobných případech v letošním roce město tyto pozemky odprodávalo za cenu 1500,- Kč/m2.

Příloha:
- žádost ze dne 14.9.2022
- geometrický plán č. 3884-119/2022
- informace o pozemku parc.č. st.1392, 2569/5 a 2644/3, k.ú. Lysá nad Labem
- letecký snímek mapy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na prodej připlocených a zastavěných částí obecního pozemku parc.č. 2569/5, nově označených jako pozemek parc.č. 
st. 3664, o výměře 4 m2, parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 
3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

II. neschvaluje
zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na prodej připlocené části obecního pozemku parc.č. 2644/3, nově označené jako pozemek parc.č.2644/5, o výměře 
36 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, 
z důvodu, že se jedná o pozemek cesty a pokud tam bude nutné v budoucnu realizovat opěrnou zeď, zmenšil by se 
prodejem potřebný prostor.

III. doporučuje
radě města vstoupit v jednání se žadatelem o možnosti pronájmu připlocené části obecního pozemku parc.č. 2644/3, 
nově označené jako pozemek parc.č.2644/5, o výměře 36 m2, k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 
3884-119/2022. 

Vazba na rozpočet města:

2023 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 61 500,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

při celkové výměře 41 m2 za jednotkovou cenu 1500,-Kč/m2

Stanovisko k návrhu:



Bylo projednáváno

30. 11. 2022 Výbory Výbor pro správu majetku města

8 doporučuje

schválit prodej připlocených a zastavěných částí obecních pozemků parc.č. 2569/5, nově označených jako pozemek 
parc.č. st. 3664, o výměře 4 m2, parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle geometrického 
plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem. Nicméně je nutno i zohlednit narovnání stavu. 
Výbor doporučuje odsouhlasit v tomto případě cenu 1 500 Kč/m2. PRO 6
Připlocenou část obecního pozemku parc.č. 2644/3, nově označenou jako pozemek 2644/5 o výměře 36 m2 v k.ú. Lysá 
nad Labem doporučuje výbor pouze pronajmout. PRO 6

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení rady města č. 569 ze dne 24.10.2022: Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na prodej připlocených a zastavěných částí obecního pozemku parc.č. 
2569/5, nově
označených jako pozemek parc.č. st. 3664, o výměře 4 m2, parc.č. 2569/31, o výměře 1 m2, všechny v k.ú. Lysá nad
Labem, dle geometrického plánu č. 3884-119/2022, panu Liboru Kolínovi, bytem Lysá nad Labem, za cenu 1 500 Kč/m2
s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
II. předkládá zastupitesltvu města na nejbližší zasedání k projednání žádost o odkup částí obecních pozemků parc.č. 
2569/5 a 2644/3 v k.ú. Lysá nad Labem.
V obdobných případech v letošním roce město tyto pozemky odprodávalo za cenu 1500,- Kč/m2.


