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Název:
Prodej části pozemku p.č. 549 k.ú. Lesná u Děčína
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú Lesná u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 549, dle GP č. 281-189/2019 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 1 m2 a díl „c“ o vým. 5
m2, v k.ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 3.000,00 Kč + ostatní
náklady + DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 22. 9. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú Lesná u
Děčína a usnesením č. RM 20 17 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č.
549, dle GP č. 281-189/2019 nově ozn. jako díl „a“ o vým. 1 m2 a díl „c“ o vým. 5 m2, v k.ú. Lesná u Děčína,
se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 3.000,00 Kč + ostatní náklady + DPH.
Cena:

3 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
OMH eviduje žádost vlastníků pozemku st.p.č. 122 k.ú. Lesná u Děčína se stavbou RD č.p. 60 o prodej části
pozemku p.č. 549 pod stavbou podezdívky stávajícího oplocení zahrady a stavbou zděné kolny na pozemku
st.p.č. 122. Žadatelé vlastní pozemek se stavbou RD od r. 1983, stavba kolny i oplocení byla na pozemku
realizována již předchozími vlastníky.
Při prodeji části pozemku p.č. 535/1 k.ú. Lesná u Děčína (v r. 2019), kterou žadatelé užívají jako zahradu, bylo
při vyhotovení GP zjištěno, že část zděné kolny o vým. cca 1 m2 je umístěna na pozemku p.č. 549, z tohoto
důvodu byl usnesením č. ZM 19 07 05 07 ze dne 26.09.2019 zveřejněn záměr města tuto část pozemku
města prodat. Žadatelé byli vyzváni k doložení GP pro oddělení pozemku. OMH následně obdržel žádost o
prodej části pozemku p.č. 549 pod stavbou kolny a dále i pod podezdívkou oplocení, neboť při zaměření
stavby kolny byl zjištěn i tento nesoulad stavby podezdívky pod oplocením o vým. cca 5 m2. Po zveřejnění
záměru města byl vyhotoven GP pro oddělení části pozemku p.č. 549 pod stavbou kolny a oplocení, tj. celkem
6 m2.
S ohledem na prováděnou revizi katastru nemovitostí a odstranění majetkoprávního nesouladu v evidenci KN
je nutné, aby vlastníci stavby odkoupili tuto zastavěnou část pozemku p.č. 549 tak, aby následně mohlo dojít k
zápisu stavby na pozemku st.p.č. 122 do katastru nemovitostí.
Pozemek p.č. 549 je evidován jako ostatní plocha-komunikace a je užíván jako cesta pro pěší, prodejem jeho
části nedojde k zúžení stávajícího profilu cesty a nebude omezen přístup k jiné nemovitosti ani k lávce přes
místní potok.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemky pod stavbou nebyla vyžadována stanoviska jednotlivých
odborů.
RM záměr – usn. č. RM 19 15 37 11 ze dne 3.9. 2019 (pod stavbou kolny)
ZM záměr – usn. č. ZM 19 07 05 07 ze dne 26. 9. 2019
RM záměr – usn. č. RM 20 04 37 05 ze dne 18. 2. 2020 (pod oplocením)
ZM záměr – usn. č. ZM 20 04 08 47 ze dne 25. 6. 2020
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 549 o celkové vým. 6 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo - pod stavbou - 500,00 Kč/m2 (ostatní pozemky zastavěné, nikoliv však stavbami pro
bydlení) - za 6 m2 celkem 3.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:

Příloha: 549 km.pdf

Komentář:

Příloha: 549 lesna gp an.pdf

Komentář:

Příloha: 549 zad an.pdf
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Příloha: 549 les foto a.pdf
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Příloha: 549 les foto b.pdf

Komentář:
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