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Název:
Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a
schvaluje
prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro p.
****** za cenu 219.000,00 Kč + ostatní náklady spojené s prodejem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 05.09.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a usnesením
č. RM 17 15 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1359 o výměře 730 m2 v k.
ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 219.000,00 Kč + ostatní náklady
spojené s prodejem.
Dále rada města projednala variantu č.2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 1359 o
výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ****** za cenu 15.000,00 Kč +
ostatní náklady spojené s prodejem.

Cena:

219 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře 730 m2 za účelem
rekultivace zanedbaného pozemku a do budoucna využití pozemku na zahradu;
- žadatel vlastní sousední pozemky s domem č. p. 76 v k. ú. Prostřední Žleb;
- zastupitelstvo města usn.č. ZM 17 05 04 02 ze dne 25.5.2017 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p. č
1359 k. ú. Prostřední Žleb;
- žadatel následně sdělil, že o pozemek má zájem, ale nesouhlasí s uvedenou částkou, za pozemek nabízí
dle žádosti částku 15.000,00 Kč.
RM záměr – usn. RM 17 08 37 11 ze dne 25.4.2017
ZM záměr - usn. ZM 17 05 04 02 ze dne 25.5.2017
Poznámka:
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1359 v
katastrálním území Prostřední Žleb na zahradu. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města
Děčín a jeho 8. změny, vydané dne 11.02 2015, nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD
městského typu. Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Upozorňujeme, že
pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové zóně a na pozemku se nachází
vedení el. sítě NN. Vzhledem k aktivní záplavové zóně s prodejem souhlasíme pouze pro požadovaný účel.
Funkční využití zóny BM dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné:
trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s obytnými
zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové
komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné
technické vybavení,
Výjimečně přípustné:
nerušící služby a "malé podnikání",
Nepřípustné:
trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a zařízení dopravy,
rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva.
Prostorové uspořádání:
počet podlaží: do 2 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti
SV – plocha smíšená obytná vesnická.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 1359 v k. ú. Prostřední Žleb za
účelem rozšíření zahrady k domu a zkulturnění okolí.
OMH - souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb. Jedná se o pozemek p. č. 1359 o
výměře 730 m2 v k. ú. Prostřední Žleb.
Návrh ceny za prodej pozemku:
varianta č. 1 - dle „zásad“ - II. pásmo – zahrada – 300,00 Kč/m2 – celkem 219.000,00 Kč
varianta č. 2 - dle návrhu žadatele - 15.000,- Kč - blíže viz žádost
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
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Příloha: KM 1359_109 zakres.pdf
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