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Název:
Pozemky k.ú. Bynov – schválení smlouvy pro bezúplatný převod
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemků v k.ú. Bynov a
schvaluje
uzavření smlouvy č. 75/U/VOB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR
– ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 m2, p.č. 729/8 o
vým. 370 m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 m2 a p.č. 729/30 o
vým. 17 m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města
s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku
spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem,
a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy č.
75/U/VOB/2019 do katastru nemovitostí, tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné
právo a bude vloženo do katastru nemovitostí.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na uzavření smlouvy pro převod pozemků v
k.ú. Bynov a usnesením č. RM 20 02 37 26 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č.
75/U/VOB/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi ČR – ÚZSVM a
statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod pozemků p.č. 729/7 o vým. 40 m2, p.č. 729/8 o vým. 370
m2, p.č. 729/25 o vým. 20 m2, p.č. 729/26 o vým. 188 m2, p.č. 729/29 o vým. 35 m2 a p.č. 729/30 o vým. 17
m2 v k.ú. Bynov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do majetku města
s podmínkou zřízení věcného práva ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku
spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem,
a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy č.
75/U/VOB/2019 do katastru nemovitostí, tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo
a bude vloženo do katastru nemovitostí.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
OR – předmětné pozemky jsou součástí Územní studie veřejného prostranství Děčín – Bynov. To znamená,
že uvažujeme s jejich využitím v rámci postupné obnovy sídliště. Pro další jednání v této věci bude pro město
jednodušší realizovat obnovu pozemků, které jsou v jeho vlastnictví. Z těchto důvodů tedy nemáme
připomínek k nabídce bezúplatného převodu uvedených pozemků.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k převodu
pozemků p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 v katastrálním území Bynov do vlastnictví města
Děčín.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 729/7, 729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30
k.ú. Bynov se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou
součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S převodem souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu,
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
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 se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %:
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 729/7,
729/8, 729/25, 729/26, 729/29, 729/30 k.ú. Bynov do plochy BH – bydlení hromadné.
OKD – doporučuje převod pozemku p.č. 729/7, p.č. 729/8, p.č. 729/25, p.č. 729/26, 729/29 a p.č. 729/30 k.ú.
Bynov.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k bezúplatnému převodu p.p.č. 729/7, 729/8, 729/25,
729/26, 729/29 a 729/30 v k.ú. Bynov z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín.
OMH – eviduje nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků, které tvoří veřejnou zeleň a zázemí k
bytovým domům na sídlišti v k.ú. Bynov. Nabízené pozemky navazují na pozemky v majetku města a jejich
převodem tak dojde ke scelení území. Místním šetřením bylo zjištěno, že se zde nachází herní prvky a dětské
pískoviště. Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemků v orgánech města (usn. č. ZM 19 05 06 09
ze dne 30. 5. 2019) a po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil ke
schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a
statutárním městem Děčín s podmínkou zřízení věcného práva tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a
převedení pozemků do majetku města.
Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Bynov
- p.č. 729/7 o vým. 40 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/8 o vým. 370 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/25 o vým. 20 m2 – ost. plocha-manipulační plocha
- p.č. 729/26 o vým. 188 m2 – ost. plocha-jiná plocha
- p.č. 729/29 o vým. 35 m2 – ost. plocha-zeleň
- p.č. 729/30 o vým. 17 m2 – ost. plocha-jiná plocha
Cena: bezúplatný převod
Účel: veřejná zeleň
Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
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