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Název:
Prodej části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 56 m2), s podmínkou zatížení jiné části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín věcným břemenem
práva umístění betonového základu, pojezdového mechanismu a vjezdové brány pro zajištění vjezdu k
prodávané části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín, v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 05 37 14 ze dne 03.03.2020 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 56 m2), s
podmínkou zatížení jiné části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín věcným břemenem práva umístění betonového
základu, pojezdového mechanismu a vjezdové brány pro zajištění vjezdu k prodávané části pozemku p.č.
2131 k.ú. Děčín, v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Na pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín stojí bytový dům
- Pozemek mají v nájmu členové rodiny ******
- V roce 2018 byla na pozemku (se souhlasem statutárního města Děčín) dokončena a zkolaudována stavba
zděné garáže - stavebník ******
- Dne 04.12.2019 obdržel OMH žádost o prodej částí pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín od pana ****** s tím, že
požaduje prodej pozemku na díly
-1/ pod stavbou garáže a zahrada pro ****** a
- 2/ pod domem jeho vlastníkům - ******
- OMH vlastníky domu písemně vyrozuměl o obdržené žádosti s dotazem, zda takto s prodejem souhlasí
- Po osobním projednání na OMH, ****** uvedla, že s návrhem nesouhlasí a nebyla s ním předem
obeznámena ani ona ani druhá spoluvlastnice ******
- Tyto spoluvlastnice domu - ****** s prodejem dle podané žádosti zásadně nesouhlasí, souhlasí pouze s
prodejem části pozemku pod garáží + přístup z místní komunikace + část za garáží - viz zákres v
geometrickém plánu (celkem 36 m2+ cca 20 m2 = cca 56 m2)
- Zbývající plocha pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín by nadále zůstala v pronájmu všem 3 spoluvlastníkům domu
- V případě zveřejnění záměru města bude vypracován další geometrický plán pro rozdělení pozemku v
souladu s návrhem na usnesení
- Při zadávání geometrického plánu bude OMH spolupracovat s vlastníky domu tak, aby nedošlo následným
prodejem částí pozemků k případnému omezení jejich práv.
Nové skutečnosti:
RM návrh na zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín pod stavbou garáže
projednala dne 04.02.2020 pod č. RM 20 03 37 03, odložila jej a uložila OMH úkol ve znění: PVO200302: RM
20 03 37 03 - staženo Bude jednat s žadateli o možném odkupu celého pozemku p. č. 2131 v k. ú. Děčín a
materiál po ukončení jednání předloží znovu do jednání RM.
Na základě tohoto úkolu OMH projednal záležitost opětovně s nájemcem pozemku - p. ******, kdy společně s
dcerou následně na OMH zaslaly své stanovisko - viz příloha. Nadále nemají o prodej pozemku zájem a
požadují ponechat jej v nájmu dle sjednaných podmínek, tj. na dobu 49 let (od uzavření nájemní smlouvy v
roce 1994).
OMH doporučuje prodat pouze část pozemku pod stavbou garáže tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
Zbývající část pozemku nadále zůstane v nájmu.
Součástí návrhu na zveřejnění záměru města je i zřízení věcného břemene pro budoucího kupujícího, neboť
mechanismus pojezdové brány, jeho betonový základ a pojezdová brána zasahují do té části pozemku p.č.
2131 k.ú. Děčín, která nebude předmětem prodeje - viz foto přílohou.
Nájemní smlouva: 1x na pozemek p.č. 2131 k.ú. Děčín - pod bytovým domem a na zahradu - ******
Návrh ceny za prodej: dle „Zásad“
- část pozemku pod garáží vč. přístupu - „ostatní účely jinde neuvedené, např. pod řadovými nebo volně
stojícími garážemi“ - II.pásmo, tj. 1000,00 Kč/m2 s použitím koeficientu 0,9 - tj. 900,00 Kč/m2- při celkové
prodávané výměře cca 56 m2 = 50.400,00 Kč
Žadatelé:
- část pozemku pod zděnou garáží a přístup k ní z mistní komunikace - ****** (stavebník) - dle předloženého
GP se jedná o p.č. 2131/2 k.ú. Děčín o výměře 36 m2 + část pozemku za garáží - cca 20 m2
- zpoplatnění věcného břemene pro vjezdovou bránu (rozsah cca 3 m2) dle Zásad - 40,00 Kč/m2, nejméně
však 500,00 Kč
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Vysvětlivky:
OSU: nemá námitek k prodeji částí pozemku parc č. 2131 v katastrálním území Děčín a to pod stavbou
garáže, pod stavbou bytového domu a zbylé části pozemku (zahrada). Pozemek p.č. 2131 k.ú. Děčín se dle
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM- smíšená zóna
městská. S prodejem souhlasí.
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2131 k.ú.
Děčín do zastavěného území do plochy SM- plocha smíšená obytná městská.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OŽP: nemá námitek k prodeji pozemku za účelem majetkového narovnání.
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku 1. pod stavbou garáže, 2. části podél garáže, 3. části pozemku
pod bytovým domem.
OMH: doporučuje prodat část pozemku pod garáží, s ohledem na majetkové narovnání, vč. zřízení věcného
břemene v nezbytném rozsahu. Bez tohoto narovnání nebude možné provést zápis stavby garáže do katastru
nemovitostí a to s ohledem na katastrální zákon. Souhlasí s pokračováním pronájmu zbývající části pozemku
pod domem a zahradou, neboť spoluvlastnice domu v současné době nemají o prodej pozemku zájem z
finančních důvodů. Současně OMH nedoporučuje realizovat prodej celého pozemku pouze jednomu z
vlastníků domu.

Příloha: AN_prilohy-2131.pdf

Komentář:

Příloha: AN_foto-detaily-2131.pdf

Komentář:

Příloha: AN_sdeleni-2131.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

17.6.2020 07:40 podepsáno
17.6.2020 09:01 podepsáno

