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Název:
Prodej částí pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína - revokace, záměr
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení ZM a prodej částí pozemku v k. ú. Křešice u
Děčína a
schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 08 05 01 ze dne 24.10.2019 v plném znění, z důvodu
nových skutečností a

zveřejňuje
záměr města prodat části pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína, a to část o vým. cca 225 m2 za účelem
výstavby čerpací stanice odpadních vod a část o výměře cca 1694 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 22.9.2020 návrh na revokaci usnesení RM a ZM týkající se
prodeje pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a usn. č. RM 20 17 37 23 doporučila zastupitelstvu města schválit
revokaci usnesení č. ZM 19 08 05 01 ze dne 8.10.2019 v plném znění z důvodu nových skutečností a
doporučila zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína, a to část o vým.
cca 225 m2 za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod a část o výměře cca 1694 m2.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit revokaci a zveřejnit záměr města

Důvodová zpráva:
- OMH eviduje žádost o prodej pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1919 m2 na zahradu;
- zastupitelstvo města usn. č. ZM 19 08 05 01 ze dne 24.10.2019 zveřejnilo záměr města prodat uvedený
pozemek;
- na základě úkolu PVO191706 zažádal OMH o nové vyjádření OSU k možné výstavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína, dle vyjádření OSU - výstavba RD je možná, z tohoto důvodu bude
prodej části pozemku řešen formou dohadovacího řízení;
- následně OMH obdržel žádost společnosti SVS a.s. o prodej části pozemku o výměře cca 225 m2 za účelem
výstavby čerpací stanice odpadních vod - dle sdělení SVS a.s. se tato lokalita jeví jako jediná vhodná pro tuto
stanici s přístupem, po oddělení požadované části pro výstavbu čerpací stanice odpadních vod zůstane
pozemek o dostatečné velikosti pro případnou výstavbu RD;
- v případě zveřejnění záměru města prodat části pozemku, bude vypracován geom. plán pro oddělení
pozemku pro spol. SVS a.s. a následně bude řešen prodej zbývající části pozemku formou dohadovacího
řízení, tedy dle „Zásad“;
- rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 12.5.2020 a odložila s tím, že OMH
projedná s žadatelem akciovou společností SVS, a. s., možnost umístění čerpací stanice odpadních vod v jiné
lokalitě (původní záměr umístění čerpací stanice odpadních vod na části pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u
Děčína). V případě, že žadatel bude trvat na své původní žádosti, projednat i výši ceny za koupi části
pozemku p. č. 156/1 v k. ú. Křešice u Děčína.
Nové skutečnosti:
- OMH vyzval společnost SVS a.s. k prověření možnosti umístění stavby v jiné lokalitě;
- následně společnost SVS a.s. sdělila: Umístění ČS bylo opětovně posouzeno a vzhledem k charakteru
území, kde musí být ČS umístěna s ohledem na hydraulické poměry navrhovaného systému přečerpávání
splaškových vod a kde se jedná o území se stávající zástavbou a v ochranném pásmu železnice, nebyla
nalezena jiná možnost výstavby než na požadovaném pozemku p. č.156/1. Čerpací stanice bude - v souladu
s generelem kanalizace města Děčín a s platným územním plánem - řešit odstranění stávající nečištěné
kanalizační výusti DC09. Odstranění předmětné výusti umožní budoucí dostavbu kanalizace a rozvoj zástavby
na rozvojových plochách V Křešicích nad Koperníkovou a Marjanínskou ulicí (Vll/10, Vll/11 a Vll/12 dle
územního plánu), podmiňuje také odkanalizování budoucí zástavby v ulici Na Točně (dle ÚP VIl/), pod SOŠ v
ulici Vítězství (2Z20 dle ÚP) a dostavbu kanalizace v ulici Staroměstské nábřeží (a návazně i v Litoměřické a
Na Točně), včetně rozvojových ploch na Starém Městě pod Litoměřickou ulicí (dle ÚP 2Z-28) a v ulici Na
Točně (dle ÚP 6Z-18). Podmíněně umožňuje rovněž budoucí likvidaci odpadních vod po revitalizaci areálu
bývalé Fruty, včetně rozvojových ploch Vll/18 dle ÚP. ČS bude stavebně řešena jako podzemní stavba S
elektropilířem a zpevněnou plochou pro obsluhu. Její vliv na okolí bude minimální a nijak neovlivní kvalitu
bydlení v přilehlé zástavbě.
Stanoviska:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - zahrada - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č.
156/1 v katastrálním území Křešice u Děčína na zahradu. OSU - oddělení územního plánování Magistrátu
města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění sděluje, že dle Územního plánu města Děčín v platném znění se pozemek p.č. 156/1 k.ú.
Křešice u Děčína nachází v zastavěném území jako stabilizovaná plocha bydlení v zóně BV - SMÍŠENÁ
ZÓNA S RODINNÝMI DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je 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, garáže, MHD, 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. Návrh nového Územního plánu Děčín
pozemek p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína vymezuje jako stabilizovanou plochu bydlení hromadného BH. S
prodejem na zahradu souhlasíme.
OSU - doplňující stan. k výstavbě RD - sděluje že v platném Územním plánu města Děčín je výše uvedený
pozemek ostatní plochou a nachází se v zastavěném území v zóně BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RODINNÝMI
DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je 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, garáže, MHD, 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. Pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice. Na základě výše
uvedeného lze s prodejem pozemku za účelem přípustné výstavby při dodržení prostorového uspořádání zóny
souhlasit. Pro informaci doplňujeme, že v rozpracovaném návrhu nového Územního plánu Děčín je pozemek
p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína vymezen jako stabilizovaná plocha bydlení hromadného BH.
OSU - ČOV - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc.
č. 156/1 v katastrálním území Křešice u Děčína za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod. OSU oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 156/1 k.ú.
Křešice u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v
zóně BV- smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem souhlasíme. Funkční využití zóny BV dle čl. 8
odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny 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 (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. 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 v %: 15
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 156/1
k.ú. Křešice u Děčína do zastavěného území do plochy BH- bydlení hromadné.
OZP - zahrada - nemá z hlediska ŽP námitek k prodej p.p.č. 156/1 o výměře 1919 m2 v k. ú. Křešice u Děčína
na zahradu.
OZP - ČOV - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 156/1 v k.ú. Křešice u Děčína za účelem
vybudování čerpací stanice odpadních vod.
OSC - ČOV - nemá námitek k prodeji části p.p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína pro realizaci čerpací stanice
odpadních vod.
OKD - zahrada - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína
OKD - ČOV - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína.
OMH - v případě zveřejnění záměru města prodat pozemek na části, bude vypracován geom. plán pro
oddělení pozemku na stavbu ČOV pro spol SVS a.s., následně bude řešen prodej zbývající části pozemku
formou dohadovacího řízení dle „Zásad“. S prodejem pozemku na části souhlasíme.
Jedná se o pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o celkové výměře 1919 m2
výstavba ČOV - cca 225 m2
zahrada, výstavba RD - cca 1694 m2
Cena pro prodej pozemků společnosti SVS a.s. Teplice se stanovuje dle znaleckého posudku, a to v
souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. ZM 19 07 05 29 ze dne 26.9.2019.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo - zahrada - 1000,00 Kč/m2 - koef.0,3 - tj. 300,00/Kč/m2 + ostatní náklady.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – pro účely bydlení (výchozí cena pro dohadovací řízení) 1000,00 Kč/m2 - koef.0,6 - tj. 600,00/Kč/m2
+ ostatní náklady.
Účel dle žádostí:
1.) podnikání - výstavba čerpací stanice odpadních vod,
2.) zahrada
Žadatelé:
1.) SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
2.) ******
Nájemní smlouva: 0
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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