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Název:
Prodej části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly – záměr
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 895 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 1. 9. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 20 16 37 02 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p.č. 895 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
OR – pozemek p.č. 895 k.ú. Podmokly je součástí oblasti řešené územní studií „Obnova historické části
Podmokel“. Záměr vybudování vstupního schodiště a rampy do budovy na p.p.č. 898/1 k.ú. Podmokly není v
rozporu s touto územní studií. Případná revitalizace plochy bude koordinována se záměrem žadatele o prodej
části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části
pozemku p. č. 895 v katastrálním území Podmokly pro zajištění přístupu do objektu ve vlastnictví žadatele
(stavba schodiště a bezbariérové rampy).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 895 k.ú. Podmokly se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně SC - smíšená centrální zóna. Na
výše zmíněném pozemku je vymezena veřejně prospěšná stavba D20 - I/24 - pěší podchod pod hlavním
nádražím ČD s propojením do ulice Práce a s PP200. Prodej části pozemku není s touto VPS v rozporu. S
prodejem souhlasíme. (PP200-podzemní parkoviště pro 200 os. automobilů) Funkční využití zóny SC dle čl. 8
odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního
plánu města Děčín. Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní,
obchodní, zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních
domech, zařízení obchodu, školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť
(hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická
infrastruktura. Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy
drobné výroby a služeb. Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50% trvalým
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba
architektonických prvků a detailů, členění fasád a oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní
vestavby). Doporučení: dostavba proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá,
zpracovat regulační plán, vymístit nevhodné provozy. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4- 5, intenzita
zastavění pozemku v %: 75-100.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 895 k.ú.
Podmokly do zastavěného území do plochy P-plocha veřejných prostranství.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad k prodeji části p.p.č. 895 k.ú. Podmokly sděluje následující: na
pozemku p.č. 895 v k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace. Prodej může být uskutečněn až po
vyřazení části p.p.č. 895 k.ú. Podmokly z pasportu místních komunikací. Doporučujeme svolat jednání za
účasti správce komunikace a žadatele k upřesnění možného vyřazení části p.p.č. 895 k.ú. Podmokly z
pasportu místních komunikací.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly za účelem vybudování bezbariérového
přístupu do objektu ve vlastnictví žadatele.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku 895 v k.ú. Podmokly za účelem
zajištění přístupu do objektu ve vlastnictví žadatele.
OMH – v případě zveřejnění záměru města část pozemku prodat, bude vyhotovení geometrického plánu pro
oddělení požadované části pozemku řešeno ve spolupráci s OR ve vazbě na realizaci projektu revitalizace
Podmokel. Současně bude po vyhotovení geometrického plánu ve spolupráci s OKD řešeno vyřazení
předmětné části pozemku z pasportu místních komunikací.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 895 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Podmokly.
Cena pozemku dle „Zásad“:
I. pásmo – 2300,00 Kč/m2 – koef. 0,9 – ostatní účely – 2.070,00 Kč/m2 celkem 68.310,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vybudování vstupního schodiště a bezbariérového vstupu do objektu žadatele
Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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