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Název:
Prodej části pozemku p.č. 164/3 v k.ú. Dolní Žleb – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Dolní Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca
75 m2) v k.ú. Dolní Žleb.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 17 37 19 ze dne 09.10.2018 doporučila ZM schválit variantu č.1, tj. zveřejnit záměr
města prodat část pozemku p.č. 164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2)
v k.ú. Dolní Žleb.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.
164/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 75 m2) v k.ú. Dolní Žleb.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelé mají v pronájmu pozemky p.č. 164/1, 164/3 v k.ú. Dolní Žleb, na zahradu ke své nemovitosti st.p.č.
26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb
- Podanou žádostí na OMH požádali o prodej části jednoho z pronajatých pozemků p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb
****** vlastní objekty na st.p.č. 26/1 a 26/2 k.ú. Dolní Žleb. Od statutárního města Děčín mají v pronájmu
sousedící pozemky, p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb. Provedením vytyčení hranic své nemovitosti zjistili, že
na části pronajatého pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb (cca 1 m2) stojí stavba jejich kůlny. Na základě toho
podali ****** žádost o prodej části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb pod zmíněnou stavbou kůlny a
současně o prodej části tohoto pozemku na zahradu (cca 74 m2).
Celkově by došlo k prodeji části pozemku p.č. 164/3 k.ú. Dolní Žleb o výměře cca 75 m2. Zbývající část
pozemku by nadále zůstala v pronájmu společně s pozemkem p.č. 164/1 k.ú. Dolní Žleb.
Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – 75 m2
1 m2 – pod stavbou kůlny - dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 500,00 Kč/m2
74 m2 – zahrada - dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 200,00 Kč/m2 x 74 m2 = 14.800,00 Kč
celková cena = 15.300,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 164/1, 164/3 k.ú. Dolní Žleb na zahradu – žadatelé o prodej
Účel dle žádosti: pod stavbou kůlny (1 m2) a na zahradu (74 m2)
Žadatel: ******
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Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku.
OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a za účelem rozšíření zázemí k rodinnému
domu. OKD: nemá námitek k prodeji pozemků
OSU: nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 164/3 v katastrálním území Dolní Žleb pod stavbou kůlny
a na zázemí k rodinnému domu. Pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín
nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem
části pozemku souhlasí.
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní
aktivity a služby,
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy SM – plocha smíšená obytná městská.
OR: nemá v současné době v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku pod stavbou kůlny a na zahradu.
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