
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Středočeského kraje a městem Lysá 
nad Labem, ulice Československé armády

Zprávu předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 21.11.2022: Na základě usnesení rady města č. 590 ze dne 7.11.2022 jsme se se 
zástupcem KSÚS panem Hrubešem sešli na místě samém a bylo dohodnuto, že na pozemek parc.č.3584/3 bude po 
zapsání geometrického plánu č. 3841-21/2022 vypracován nový geometrický plán ,na jehož základě bude městu 
nabídnuta bezúplatně ta část pozemku, která nyní slouží k parkování vozidel. Proto se nebude na kraj převádět nově 
vzniklý pozemek parc.č. 353/47 v k.ú. Lysá nad Labem dle původního návrhu. Výbor pro majetek a územní plánování 
bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 30.11.2022.
Důvodová zpráva do RM dne 7.11.2022: Po dokončení stavby komunikace ulice Československé armády vznikly pozemky 
ve vlastnictví Středočeského kraje, na kterých není vybudovaná komunikace, proto městu Středočeský kraj navrhuje 
bezúplatný převod těchto pozemků. Dle GP č. 3841-21/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou 
chodníku parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, 
parc.č.3584/53 o výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o 
výměře 55 m2, parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, 
ostatní komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.
V rámci stavby průtahu II/272 v Lysé nad Labem současně došlo k zastavění obecních pozemků ve vlastnictví města, 
které tímto navrhujeme rovněž bezúplatně převést do vlastnictví Středočeského kraje. Dle GP č. 3841-21/2022 se 
jedná o nově vzniklé pozemky zastavěné stavbou silnice parc.č.353/47 o výměře 25 m2, parc.č.2673/109 o výměře 33 
m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, všechny tři druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny tři v k.ú. Lysá nad 
Labem.

Příloha:
- písemnost č.j. SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022
- GP č. 3841-21/2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
a) bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 
Praha 5 - Smíchov, do vlastnictví Města Lysá nad Labem a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 3841-21/2022 
parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o 
výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2, 
parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní 
komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s 
návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

b) zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
na bezúplatný převod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 - 
Smíchov, částí obecních pozemků parc.č.2673/22 a parc.č.2876/1, zastavěných stavbou silnice, nově označených dle 
GP č. 3841-21/2022 jako pozemek parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, oba druh 
pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí 
náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku
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výkup nemovitostí

         

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Obdobným způsobem bylo postupováno v roce 2021 rámci ulice Stržiště.
Usnesení RM č. 590 ze dne 7.11.2022:
Rada města Lysá nad Labem ukládá odboru správy majetku prověřit navržené pozemky ke směně. Termín: do 
21.11.2022.
Usnesení RM č. 590 ze dne 7.11.2022: Rada města Lysá nad Labem ukládá odboru správy majetku prověřit navržené 
pozemky ke směně. Termín: do 21.11.2022.

Usnesení RM č. 613 ze dne 21.11.2022:
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a) bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21
Praha 5 - Smíchov, do vlastnictví Města Lysá nad Labem, a to nově vzniklých pozemků dle GP č. 3841-21/2022
parc.č.3584/50 o výměře 93 m2, parc.č.3584/51 o výměře 4 m2, parc.č.3584/52 o výměře 627 m2, parc.č.3584/53 o
výměře 720 m2, parc.č.3584/54 o výměře 9 m2, parc.č.3584/55 o výměře 157 m2, parc.č.3584/56 o výměře 55 m2,
parc.č.3584/57 o výměře 2 m2 a parc.č.3595/9 o výměře 1 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s
návrhem na vklad do katastru nemovitostí,
b) zveřejnění záměru dle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
na bezúplatný převod do vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 11/81, 150 21 Praha 5 -
Smíchov, částí obecních pozemků parc.č.2673/22 a parc.č.2876/1, zastavěných stavbou silnice, nově označených dle
GP č.3841-21/2022 jako pozmek parc.č.2673/109 o výměře 33 m2 a parc.č.2876/2 o výměře 18 m2, oba druh pozemku
ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Československé armády s tím, že nabyvatel hradí náklady
spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,
II. předkládá zastupitelstvu města na nejbližší zasedání návrh na vzájemný převod pozemků dle podané písemnosti pod 
č.j.
SM/94126/2022 ze dne 24.10.2022 k projednání.


