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Název:
Prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly – dohadovací řízení
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
bere na vědomí
výsledek dohadovacího řízení konaného dne 25. 10. 2016, jehož účelem bylo určení kupujícího pozemku p.č.
3047 o vým. 451 m2 v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 3047 o vým. 451 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za
cenu 135 300,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 22. 11. 2016 projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 16 20 37 28 vzala na vědomí výsledek dohadovacího řízení konaného dne 25. 10. 2016,
jehož účelem bylo určení kupujícího pozemku p.č. 3047 o vým. 451 m2 v k.ú. Podmokly a doporučila
zastupitelstvu města 1. vzít výsledek dohadovacího řízení konaného dne 25. 10. 2016, jehož účelem bylo
určení kupujícího pozemku p.č. 3047 o vým. 451 m2 v k.ú. Podmokly na vědomí a 2. schválit prodej pozemku
p.č. 3047 o vým. 451 m2 k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 135 300,Kč + ostatní náklady.

Cena:

135 300,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidence nájemní smlouvy č. 3047a-108/2013 ze dne 4.12. 2013 na pronájem pozemku p.č. 3047 v k.ú.
Podmokly na zahradu k domu;
- žádost nájemkyně o prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly na zahradu k domu;
- dle stanoviska OSU prodej pozemku na zahradu k domu není v rozporu s regulativem funkčního využití zóny
dle platného územního plánu, současně ale lze pozemek využít i na stavbu domu;
- zastupitelstvo města usn. č. ZM 16 07 10 22 ze dne 22. 9. 2016 schválilo prodej pozemku formou
dohadovacího řízení, výchozí cena stanovena ve výši 225 500,- Kč – dle „Zásad“ prodej pozemku na stavbu
RD;
- v souladu s usnesením ZM a „Zásadami“ bylo svoláno dohadovací řízení;
- informace o termínu konání a podmínkách dohadovacího řízení byly zveřejněny na úřední desce a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup;
- OMH obdržel písemnou námitku žadatelky k ceně stanovené pro prodej pozemku;
- na dohadovací řízení dne 25. 10. 2016 se nikdo nedostavil;
- RM záměr - usn. č. RM 13 17 37 12 ze dne 22. 10. 2013
- ZM záměr - usn. č. ZM 13 08 05 01 ze dne 21. 11. 2013
Vyjádření:
OR – souhlasí s prodejem pozemku za uvedeným účelem.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 3047 v k.ú.
Podmokly na zahradu k rodinnému domu na p.p.č. 3048 v k.ú. Podmokly. (původní stanovisko ve stejném
znění)
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že výše uvedený záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Děčín. Pozemek se nachází v zóně BM – RD městského typu. Záměrem
žadatelky je využití pozemku jako zahrady k RD. K prodeji výše uvedeného pozemku nemáme námitek.
OSU – doplnění - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného územního
plánu města nachází ve stávající ploše bydlení v zastavěném území. Pozemek je součástí zóny BM – RD
městského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Stavbu rodinného
domu lze na výše uvedeném pozemku realizovat, s prodejem pozemku souhlasíme.
OŽP – nemá námitek z hlediska životního prostředí k prodeji p.p.č. 3047 v k.ú. Podmokly za účelem zřízení
zahrady.
OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly na zahradu k domu, pozemek je takto
žadatelkou užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy. Pozemek se dle platného územního plánu nachází
ve stávající ploše bydlení v zastavěném území. Nebylo zde vydáno územní rozhodnutí, ani stavební povolení.
Možnost výstavby RD bude prokázána až při případném stavebním řízení.
Usnesením zastupitelstva města č. ZM 16 07 10 22 ze dne 22. 9. 2016 byl schválen prodej pozemku formou
dohadovacího řízení, výchozí cena byla stanovena ve výši 225 500,- Kč – dle „Zásad“ 500,- Kč/m2 – prodej
pozemku na stavbu RD. V souladu s usnesením ZM a „Zásadami“ bylo svoláno dohadovací řízení.
V průběhu zveřejnění OMH obdržel písemnou námitku žadatelky ke stanovené ceně s tím, že pozemek je, a i
nadále bude užíván jako zahrada, a tudíž cena má být stanovena ve výši 300,-Kč/m2 tj. 135 300,- Kč.
Informace o termínu konání a podmínkách dohadovacího řízení byly zveřejněny na úřední desce a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na dohadovací řízení dne 25. 10. 2016 se nikdo nedostavil – viz zápis z dohadovacího řízení, včetně příloh.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 3047 o vým. 451 m2 v k.ú. Podmokly.
Záměr města pozemek prodat byl zveřejněn na úřední desce a současně způsobem umožňující dálkový
přístup v termínu 2.12. 2013 do 17.12. 2013 a opakovaně v době od 1.6. 2016 do 17. 6. 2 016.
OMH jinou žádost o prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly neeviduje.
Návrh ceny dle „Zásad“: II. pásmo 1000,- Kč/m2
- prodej na RD – koef. 0,5 tj. 225 500,- Kč (výchozí cena pro dohadovací řízení)
- prodej na zahradu – koef. 0,3 tj. 135 300,- Kč
Nájemní smlouva: 1x žadatelka
Účel dle žádosti: zahrada k RD
Žadatelka: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelka není vedena v evidenci dlužníků města
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