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Název:
Pozemek p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína - bezúplatný převod
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 479/3 o výměře 36 m2v k. ú. Březiny u Děčína bezúplatným převodem od Ústeckého
kraje - Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 10.10.2017 nabídku na převod pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením
č. RM 17 17 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit nabídku Ústeckého kraje na bezúplatný převod
pozemku p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 36 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit nabídku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel nabídku Ústeckého kraje na převod pozemku do majetku města;
- nabízený pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví města.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k bezúplatnému převodu pozemku
parc. č. 479/3 v katastrálním území Březiny u Děčína o výměře 36 m², který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.
OSU - oddělení územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1 e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny CHÚ – zóna chráněných
území. Pozemek je dotčen návrhem koridoru přeložky silnice I/13 Děčín - Manušice v šířce 200 m mimo
zastavěné území. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v sesuvném území. S bezúplatným převodem do
vlastnictví města souhlasíme.
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0
intenzita zastavění pozemku v %: 0.
Poznámka:
Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy Z –
plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině.
OZP - z hlediska životního prostředí nemá námitek k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 479/3 v k.ú.
Březiny u Děčína o výměře 36 m2, který je majetkem Ústeckého kraje, do majetku statutárního města Děčín.
OMH – pozemek p. č. 479/3 k.ú. Březiny u Děčína je v přímém sousedství s pozemky ve vlastnictví města,
pro Ústecký kraj nevyužitelný. S bezúplatným převodem do vlastnictví města souhlasíme.
Jedná se o nabytí pozemku p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 36 m2, vedený jako ostatní plocha.
Předpokládaná cena: bezúplatný převod
Vlastník: Ústecký kraj – Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
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