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Název:
„Obytný soubor Pod Chlumem“, k.ú. Děčín - Staré Město - výpůjčka pozemků, plánovací smlouva
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město v rámci
realizace stavby soukromého investora „Obytný soubor Pod Chlumem“ a
schvaluje
uzavření „Plánovací smlouvy“ pro budoucí majetkoprávní urovnání staveb, vybudovaných v rámci stavby
„Obytný soubor Pod Chlumem“ mezi statutárním městem Děčín a spol. Pod Chlumem s.r.o., se sídlem
Přívozní 114/2, Lovosice.

Stanovisko RM:
RM dne 09.06.2020 usnesením č. RM 20 11 37 15 schválila zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemků
p.č. 989, 1075, 1080/1, 1062, 1063/2, 340, 319, 345, 346/2 v k.ú. Děčín - Staré Město, za účelem výstavby,
rozšíření komunikací v této lokalitě a umístění technické infrastruktury v rámci realizace stavby soukromého
investora „Obytný soubor Pod Chlumem“ a doporučila ZM schválit uzavření „Plánovací smlouvy“ pro budoucí
majetkoprávní urovnání staveb, vybudovaných v rámci stavby „Obytný soubor Pod Chlumem“ mezi
statutárním městem Děčín a spol. Pod Chlumem s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, Lovosice.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila schválit uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
investor spol. Pod Chlumem s.r.o., Lovosice připravuje realizaci stavby „Obytný soubor Pod Chlumem“, Děčín
- Staré Město, která spočívá ve výstavbě cca 40 rodinných domů vč. kompletní dopravní a technické
infrastruktury
- v rámci výstavby je nutné mj. zkapacitnit - rozšířit stávající komunikace, a to na náklady investora
- rozšíření stávajících komunikací se dotkne i pozemků města
- na základě toho investor požádal o souhlas s využitím pozemků města po dobu stavby
- toto souhlasné stanovisko je nezbytné pro zahájení stavebního řízení
- ze strany investora bylo vyvoláno několik jednání za účasti OMH, OSC, OSU, OKD
- výsledkem těchto jednání je Plánovací smlouva, která bude doložena při stavebním řízení
- Plánovací smlouva byla konzultována s právním zástupcem města
- Plánovací smlouvu je, na základě sdělení OSU a OSC, nutné doložit při stavebním řízení
- V Plánovací smlouvě je ošetřen i budoucí bezúplatný převod nových komunikací, rozšířené stávající veřejné
komunikace a technické infrastruktury (veřejné osvětlení, dešťové kanalizace z komunikací) vč. pozemků, na
kterých je umístěna - viz blíže body 2.1, 2.2 a 2.4 Plánovací smlouvy
- pro úplnost OMH uvádí, že v rámci řízení bude současně vydáno i klasické vyjádření vlastníka pozemků,
které bude dále obsahovat podmínky OKD, a to např., že doprava stavebního materiálu v rámci plánované
akce nebude probíhat přes městskou část Bechlejovice
- jednání o plánovaném investičním záměru obytného souboru je s investorem řešena dlouhodobě, již od roku
2009, a to v návaznosti na celkovou problematiku majetkových poměrů v dané lokalitě
- v roce 2019/20 byla zpracována projektová dokumentace, kterou nyní investor, v návaznosti na změny
dopravního napojení, upravuje - tyto změny jsou již zapracovány do Plánovací smlouvy
Účel: výpůjčka částí pozemků v k.ú. Děčín - Staré Město pro umožnění rozšíření stávajících komunikací,
umístění veřejného osvětlení, dešťové kanalizace atd. v rámci realizace plánovaé stavby „Obytný soubor Pod
Chlumem“
Po dokončení stavby bude dopravní infrastruktura vč. nových komunikací, rozšířené stávající veřejné
komunikace a technická infrastruktura (veřejné osvětlení, dešťové kanalizace z komunikací) vč. pozemků, na
kterých je umístěna převedena bezúplatně do vlastnictví města Děčín.
Žadatel: Pod Chlumem s.r.o., Přístavní114/2, Lovosice
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Vysvětlivky:
OSU: Obytný soubor Pod Chlumem - dle Územního plánu města Děčín v platném znění se záměr Obytný
soubor Pod Chlumem, Děčín - Staré Město se 40 RD nachází v návrhové ploše bydlení č. 2Z – 2 BI – bydlení
městské a příměstské, kde je bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím při předpokládaném indexu zástavby 0,4 přípustné. Stavby technické a dopravní infrastruktury,
které jsou částečně vedeny mimo návrhovou plochu 2Z – 2, územní plán připouští ve všech zónách
zastavěného území. V západní části plocha 2Z – 2 hraničí se stabilizovanou zónou průmyslové výroby PV,
která bude budoucí zástavbou RD i nadále akceptována. K přípravě území pro výše jmenovaný záměr na
pozemku parc. č. 940/1, 987/1, 987/22, 987/23, 989, 1033, 1034, 1048/1, 1051/33, 1053, 1062, 1063/2,
1076/1, 1080/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město bylo Úřadem územního plánování vydáno dne 25. 10.
2019 pod č.j. MDC/117806/2019 souhlasné závazné stanovisko, podmíněné respektováním předložené a jím
odsouhlasené projektové dokumentace, respektováním prostorového uspořádání v ploše 2Z – 2 a
akceptováním sousedící stabilizované zóny průmyslové výroby PV.
Výstavba rodinných domů je dle posuzované dokumentace k výše jmenovanému stanovisku situována mimo
koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu VPS - Z1, vymezený nadřízenou krajskou
územně plánovací dokumentací – Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, a zajištěný tratěmi č. 081
Děčín, východ – Benešov nad Ploučnicí – Rybniště – Rumburk a č. 089 Rybniště – Varnsdorf – hranice
ČR/SRN, navrhovanými k optimalizaci na rychlost min. 80 km/hod a k dílčímu zkapacitnění.
V koridoru jsou umisťovány pouze doprovodné stavby inženýrských sítí, komunikací a úpravy železničního
přejezdu P2576, které realizaci záměru optimalizace výše jmenovaných železničních tratí negativně
neovlivňují.
Pozemky p.č. 1029/1, 1051/1, 1075, 312/1, 332, 340 a 1032/1 k.ú. Děčín – Staré Město, které nebyly
předmětem zmíněného závazného stanoviska orgánu územního plánování, se rovněž dle Územního plánu
města Děčín nacházejí v zónách, kde je veřejná infrastruktura přípustná.
K návrhu Smlouvy o investiční spolupráci mezi Statutárním městem Děčín a spol. Pod Chlumem s.r.o. nemá
připomínky.
OMH: doporučuje zveřejnit záměr města vypůjčit dotčené pozemky a doporučuje schválit uzavření Plánovací
smlouvy v rámci plánované investiční akce Obytný soubor Pod Chlumem.
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