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Název:
Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly – revokace, prodej N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo opětovně problematiku prodeje pozemku v k.ú. Podmokly a
neschvaluje
částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 05 04 10 ze dne 25.05.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z
původního znění “….za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za 150,00 Kč/m2 + ostatní
náklady….“

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 17 18 37 19 ze dne 24.10.2017 schválila variantu č. 1, tj. neschálila 1. částečnou
revokaci usnesení č. RM 17 09 37 09 ze dne 09.05.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního
znění“….za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu 150,00 Kč/m2 + ostatní
náklady…“ a nedoporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 05 04 10 ze
dne 25.05.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění “….za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní
náklady…“ na nové znění: „…za 150,00 Kč/m2 + ostatní náklady….“
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. schválení částečné revokace usnesení č. RM 17 09 37 09 ze dne
09.05.2017, ve smyslu změny výše kupní ceny z původního znění“….za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní
náklady…“ na nové znění: „…za cenu 150,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ a doporučení zastupitelstvu města
schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 17 05 04 10 ze dne 25.05.2017, ve smyslu změny výše kupní
ceny z původního znění“….za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady…“ na nové znění: „…za cenu 150,00
Kč/m2 + ostatní náklady…“.

Cena:

300,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila schválit revokaci

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- ****** jsou vlastníky RD vč. pozemků p.č. 2438/1, 2438/3 vše v k.ú. Podmokly
- Pozemek p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly mají ****** v pronájmu na zahradu od města Děčín od roku 2012
- V návaznosti na výzvu o sdělení, zda souhlasí nájemce s navýšením nájemného na částku 10,- Kč/m2/rok,
nájemci sdělili, že s navrženým navýšením nájemného nesouhlasí, ale mají zájem o prodej pozemku – viz
příloha
- Požadovaný pozemek je v rozhledových poměrech křižovatky a pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací
plocha a kontejnery TKO. Je nutné, v případě prodeje, provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k
prodeji části pod komunikací. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, v návaznosti na sdělení žadatelů ke kupní
ceně (viz příloha), zda bude prodej realizován, bude vytýčení hranice pozemku a případný geometrický plán
pro oddělení části pod místní komunikací vyhotoven ve chvíli, kdy žadatelé potvrdí zájem o prodej za
schválenou kupní cenu. Na základě toho byl do jednání RM a ZM předkládán návrh na schválení prodeje
pozemku o výměře dle geometrického plánu.
Nové skutečnosti:
- Žadatelé o prodej byli vyrozuměni o usnesení ZM a s výší kupní ceny nesouhlasí. Na základě toho podali
žádost o přehodnocení kupní ceny s tím, že v době, kdy z vlastnictví města Děčín kupovali dům, nebylo jim
umožněno koupit požadovanou zahradu p.č. 2439 k.ú. Podmokly. V současné době, kdy je možnost pozemek
odkoupit by chtěli stanovenou kupní cenu snížit na cenu platnou v době koupě domu. Žadatelé byli seznámeni
s tím, že si dle Zásad mohou zajistit vypracování znaleckého posudku o stanoveni ceny obvyklé na
požadovaný pozemek.
Přijatá usnesení RM a ZM:
RM dne 09.05.2017 usnesením č. RM 17 09 37 09 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku
p.č. 2439/3 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení schválit prodej pozemku p.č. 2439/3 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******,
za cenu 150,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
ZM dne 25.05.2017 usnesením č. ZM 17 05 04 10 schválilo prodej pozemku p.č. 2439/3 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******,
za cenu 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady.
Nájemní smlouva: 1x na požadovaný pozemek na zahradu - žadatelé o prodej – ******
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 357 m2
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,00 Kč/m2 – zahrada = 107.100,00 Kč
Varianta č. 2 - dle návrhu žadatelů - 150,00 Kč/m2 = 53.550,00 Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******
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Vysvětlivky:
OSC + OKD: pozemek p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly hraničí s místní komunikací ul. Veveří a Hraniční a je v
rozhledových poměrech křižovatky. Pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací plocha, kontejnery TKO. V
případě prodeje je nutné provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k prodeji části pod komunikací.
Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 2439/3 k.ú. Podmokly.
OSU: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu k rodinnému domu na pozemku parc. č. 2438/1 v
katastrálním území Podmokly. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v
zastavěném území a je součástí zóny BM – RD městského typu. Z důvodu možnosti budoucího rozšíření
křížení ul. Hraniční a Veveří doporučujeme zachovat přiléhající část pozemku.
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady,
nezbytné technické vybavení,
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání",
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti
BI – Bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OR: neplánuje žádnou akci na pozemcích. OMH: požadovaný pozemek je v rozhledových poměrech
křižovatky a pod opěrnou zdí je umístěna plakátovací plocha a kontejnery TKO. Je nutné, v případě prodeje,
provést vytýčení hranice pozemku tak, aby nedošlo k prodeji části pod komunikací. Vzhledem k tomu, že není
zřejmé, v návaznosti na sdělení žadatelů ke kupní ceně (viz příloha), zda bude prodej realizován, bude
vytýčení hranice pozemku a případný geometrický plán pro oddělení části pod místní komunikací vyhotoven
ve chvíli, kdy žadatelé potvrdí zájem o prodej za schválenou kupní cenu.
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