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Název:
Směna částí pozemků v k.ú. Bynov
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu částí pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
směnu pozemků
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 837/2, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
837/84 o vým.10 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 2.000,00
Kč + ostatní náklady a
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1207/3, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
1207/45 o vým.16 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ******, za cenu 3.200,00
Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Dosavadní rada města projednala na svém zasedání dne 9. 10. 2018 návrh na směnu částí pozemků v k.ú.
Bynov a usnesením č. RM 18 18 37 04 doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
- do majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 837/2, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
837/84 o vým.10 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, za cenu 2.000,00
Kč + ostatní náklady a
- z majetku statutárního města Děčín část pozemku p.č. 1207/3, dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako p.p.č.
1207/45 o vým.16 m2, v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku ******, za cenu 3.200,00
Kč + ostatní náklady.

Cena:
Návrh postupu:

Rada města doporučila směnu schválit

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- příprava projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“ - vypořádání majetkoprávního
vztahu k části pozemku p.č. 837/2 v k.ú. Bynov (ve vlastnictví soukromých osob) je nezbytné pro získání
pravomocného stavebního povolení a následnou kolaudaci stavby (dle vyhotoveného GP se jedná o 10 m2);
- současně žádost vlastníka dotčeného pozemku o směnu za část pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov z důvodu
zarovnání hranic pozemku (dle vyhotoveného GP se jedná o 16 m2) – směna obou částí pozemků bude
provedena s finančním dorovnáním;
- směnou požadované části pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov nedojde k zamezení přístupu k jiné nemovitosti,
ani k omezení šířkového uspořádání budoucí stavby chodníku;
- směna pozemků je nutná v termínu do podání žádosti o dotace, což je přelom letošního roku;
RM záměr usn. č. RM 18 15 37 30 ze dne 4. 9. 2018
ZM záměr usn. č. ZM 18 07 06 11 ze dne 20. 9. 2018
Město Děčín připravuje realizaci projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa“, který
navazuje na projekt „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“, na který již byla schválena
dotace od SFDI.
Předmětem II. etapy projektu, který bude podáván do SFDI na přelomu roku 2018/2019, je rekonstrukce a
vybudování chodníků včetně autobusových zálivů v úseku od křižovatky ul. Teplická x ul. Na Výšinách ke
křižovatce ul. Teplická x ul. Jindřichova. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou v předpokládané výši
14.650.000,00 Kč včetně DPH. Výše dotace je max. 8.672.000,00 Kč. Realizační náklady I. etapy projektu
jsou 10.028.325,00 Kč včetně DPH. Výše poskytnuté dotace je 5.982.000,00 Kč.
Realizace I. i II. etapy se předpokládá společně v roce 2019 až 2020. Směna pozemků je nutná v termínu do
podání žádosti o dotace, což je přelom letošního roku.
V rámci akce „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – II. etapa“ dojde, mimo jiné, k vybudování
chodníkového tělesa, které částečně zasahuje do pozemku p.č. 837/2 k.ú. Bynov (dle vyhotoveného GP se
jedná o 10 m2) ve vlastnictví soukromých osob. Dle sdělení vlastníka pozemku je o ve vlastnictví soukromých
osob. Vlastník pozemku je ochoten požadovanou část pozemku p.č. 837/2 směnit za část pozemku p.č.
1207/3 (dle GP o vým. 16 m2) k.ú. Bynov, která navazuje na jeho nemovitost, a to z důvodu zarovnání hranic
pozemku. S ohledem na rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků bude provedeno finanční dorovnání.
Provedenou směnou požadované části pozemku p.č. 1207/3 k.ú. Bynov nedojde k zamezení přístupu k jiné
nemovitosti, ani k omezení šířkového uspořádání stavby budoucího chodníku. Výše uvedené vypořádání je
nezbytné pro realizaci stavby, tzn. získání pravomocného stavebního povolení a následnou kolaudaci stavby.
Jedná se o směnu částí pozemků v k.ú. Bynov dle GP č. 775-174/2018 nově ozn. jako
- p.p.č. 837/84 o vým.10 m2 – do majetku města
- p.p.č. 1207/45 o vým.16 m2 – z majetku města
Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef 0,2 - zarovnání hranic max. do 50 m2), tj. 200,00 Kč/m2
celkem za rozdíl ve výměře - 6 m2, tj. 1.200,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti:
a) majetkoprávní vypořádání pozemku – stavba chodníku
b) zarovnání hranic pozemku
Žadatel-vlastník pozemku: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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