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Název:
Prodej pozemků p.č. 899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Horní Oldřichov a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a p.č. 899/34 o výměře 1638 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ****** za cenu 625.200,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 16 21 37 12 ze dne 06.12.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit variantu č.1,
prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a p.č. 899/34 o výměře 1638 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, se
všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ****** za cenu 625.200,- Kč + ostatní náklady.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení schválit prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a
p.č. 899/34 o výměře 1638 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele
****** za cenu 416.800,- Kč + ostatní náklady.
Dále RM projednala variantu č. 3, tj. doporučení schválit prodej pozemků p.č. 899/50 o výměře 446 m2 a p.č.
899/34 o výměře 1638 m2 v k.ú. Horní Oldřichov, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ****** za
cenu dle ZP č. 669-043/2016 ze dne 16.11.2016 - 414.733,- Kč + ostatní náklady.

Cena:

625 200,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Manželé ****** jsou vlastníky pozemků p.č. 899/33 a st.p.č. 632 vč. objektu RD, vše v k.ú. Horní Oldřichov
- Na pozemky ve vlastnictví manželů ****** navazují pozemky ve vlastnictví statutárního města Děčín p.č.
899/34 a 899/50 k.ú. Horní Oldřichov
- Dne 22.06.2016 obdržel OMH žádost o prodej těchto pozemků s návrhem na kupní cenu 200,- Kč/m2 – viz
příloha
- Pozemky byly v minulosti pronajaty na sekání trávy, byl řešen i návrh na jejich prodej, ale z důvodu vysoké
kupní ceny (v té době 200,- Kč/m2) žadatel od koupě odstoupil
- V současné době nejsou pozemky pronajaty
- Záměr č. RM 16 16 37 08 ze dne 20.09.2016 - A
- Záměr č. ZM 16 08 04 07 ze dne 20.10.2016 - A
Poznámka OSC: doporučuje prodej pozemků ke zřízení zahrady k domu na st.p.č. 632 k.ú. Horní Oldřichov.
Uvedené pozemky nejsou přístupné z místní komunikace a nejsou tedy využitelné k jinému účelu, než k
zemědělskému využití vlastníky sousedních nemovitostí.
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemků parc. č. 899/34, 899/50 v katastrálním území Horní
Oldřichov na zahradu. Předmětné pozemky se dle platného Územního plánu města Děčín nacházejí v
zastavěném území a jsou součástí zóny BV – SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU. Plánovaný
záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí.
Funkční využití zóny BV dle 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 nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti
ZN – Zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.
Poznámka OR: nemá v lokalitě žádný záměr
Nájemní smlouva: 0
Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 2.084 m2
Varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 300,- Kč/m2 – zahrada = při celkové výměře 2.084 m2 = 625.200,- Kč
Varianta č. 2 – dle návrhu žadatelů - 200,- Kč/m2 = při celkové výměře 2.084 m2 = 416.800,- Kč
Varianta č. 3 – na základě sdělení, resp. doplnění své žádosti žadatelů ze dne 21.11.2016 v návaznosti na
nově schválené Zásady – čl. VII odst. 3 – pokud je pozemek prokazatelně špatně využitelný, zajistí si žadatel
ZP č. 669-043/2016 o stanovení ceny obvyklé – dle ZP ze dne 16.11.2016 – 414.733,- Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******
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