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Název:
Prodej pozemku p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 732 o výměře 514 m2 k.ú. Křešice u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
manžele ******, za cenu 257 000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 22. 11. 2016 návrh na prodej pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a usnesením č.
RM 16 20 37 24 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ******, za cenu 257 000,- Kč + ostatní náklady spojené s
převodem.

Cena:

257 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva:
- OMH obdržel žádost manželů ****** o prodej pozemku p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína na zahradu
- žadatel má v současné době výše uvedený pozemek v pronájmu za účelem zahrady a sousední pozemek
p.č. 737 k.ú. Křešice u Děčína má ve svém vlastnictví
- dle stanoviska OSU se pozemek nachází v zóně BM – RD MĚSTSKÉHO TYPU, tj. pozemek se dle „Zásad“
prodává za cenu na stavbu RD – prodej je realizován formou dohadovacího řízení
- zveřejněn záměr města prodat pozemek formou dohadovacího řízení
- v návrhu na usnesení je uveden výsledek dohadovacího řízení ze dne 25.10.2016
záměr RM 7.6.2016 - usn. č. RM 16 11 37 16
záměr ZM 30.6.2016 - usn. č. ZM 16 06 06 11
OR – nemá na tomto pozemku žádný záměr, ale upozorňuje na skutečnost, že v ul. Ke Trati je plánována
výstavba splaškové kanalizace. Usnesením č. ZM 07 07 07 01 ze dne 25.10.2007 Zastupitelstvo města Děčín
schválilo postupné budování kanalizace v dalších lokalitách města: v k.ú. Křešice u Děčína – Koperníkova, U
Sokolovny, ul. Vítězství, Ke Trati, Neumannova, Říční, v k.ú. Boletice nad Labem – ul. Kostelní, Kamenná,
k.ú. Březiny u Děčína – ul. Za Sadem, k.ú. Podmokly – ul. Lidická.
OSU – oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 732 v k.ú. Křešice u Děčína na
zahradu. Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst. 1e) a f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního
plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM – RD MĚSTSKÉHO TYPU.
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
Podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín lze na daném
pozemku postavit dům. S prodejem souhlasí.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.č. 732 o výměře 514 m2 v k.ú. Křešice u
Děčína za účelem užívání zahrady, kterou má žadatel v současné době v pronájmu.
OSC – nemá námitek k prodeji p.p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína za účelem zřízení zahrady.
OMH – nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína na zahradu. Žadatel má zahradu v
pronájmu již 20 let, vlastní i sousední pozemek p.č. 737 k.ú. Křešice u Děčína. Oba pozemky jsou oploceny a
užívány společně jako ovocná zahrada.
V souladu s usnesením ZM a se „Zásadami“ se dne 25.10.2016 uskutečnilo dohadovací řízení, jehož účelem
bylo určení kupujícího tohoto pozemku. V návrhu na usnesení je uveden výsledek dohadovacího řízení – viz.
zápis, včetně příloh.
Účel dle žádosti: zahrada
Nájemní smlouva: ****** – NS č. 732-119/96 – roční nájemné 507,- Kč
Návrh ceny za prodej: dle stanoviska OSU – cena na stavbu RD – dle „Zásad“ – II. pásmo – 1 000,- Kč/m2 x
koef. 0,5 (účel bydlení – výstavba rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami) – 500,- Kč/m2, tj. celkem
257 000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem – cena stanovená pro prodej pozemku formou
dohadovacího řízení jako cena výchozí
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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