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Výkup částí pozemků k.ú. Horní Oldřichov
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Návrh usnesení:
ZM

20

01

06

20

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
výkup částí pozemků st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 49,50 m2) v k.ú.
Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00
Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků.
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
výkup části pozemku p.č. 1483/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 32,10 m2) v k.ú. Horní Oldřichov,
se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní
náklady, po přidělení finančních prostředků.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na výkup částí pozemků v k.ú. Horní
Oldřichov a usnesením č. RM 20 02 37 22 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup částí pozemků
st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 49,50 m2) v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi
součástmi a příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po
přidělení finančních prostředků.
Dále Rada města usnesením č. RM 20 02 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku
p.č. 1483/1 o vým. dle GP, který bude vyhotoven (cca 32,10 m2) v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, z majetku ******, do majetku města, za cenu 500,00 Kč/m2 + ostatní náklady, po přidělení
finančních prostředků.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila výkup

Důvodová zpráva:
Odborem rozvoje MM Děčín je připravována akce „Chodníky a nové veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II.
etapa“. V rámci této akce dojde, mimo jiné, k vybudování nového chodníkového tělesa, které částečně
zasahuje do pozemků st.p.č. 324, st.p.č. 383 a p.č. 1483/1 v k.ú. Horní Oldřichov ve vlastnictví soukromých
osob. Tito vlastníci vyslovili předběžný souhlas s prodejem dotčených částí pozemků, a to za podmínky
respektování stanovené ceny a dále úhrady i ostatních nákladů s tímto spojených.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je dle zák. č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, nezbytné vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace
(komunikace IV. třídy – chodníky). S ohledem na skutečnost, že se jedná o majetkoprávní urovnání – stavba
na cizím pozemku – nebyla vyžadována stanoviska odborů.
Jedná se o výkup částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov
- st.p.č. 324 a st.p.č. 383 o vým. cca 49,50 m2
- p.p.č. 1483/1 o vým. cca 32,10 m2
Návrh ceny: 500,00 Kč/m2
a) výkup - 49,50 m2 tj. 24.750,00 Kč + ostatní náklady
b) výkup - 32,10 m2 tj. 16.050,00 Kč + ostatní náklady
Ceny pro prodej pozemků dle „Zásad“
II. cenové pásmo-pozemky pod stavbou komunikace 300,00 Kč/m2, tj.
a) výkup - 49,50 m2 tj. 14.850,00 Kč + ostatní náklady
b) výkup - 32,10 m2 tj. 9.630,00 Kč + ostatní náklady
Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání – stavba na cizím pozemku
Vlastníci:
******
Vyjádření:

Příloha: 324 nabidky an.pdf
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Příloha: 324 horold km.pdf
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