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Název:
Prodej části pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3056/1 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 5. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 20 09 37 12 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p.č. 3056/1 v k.ú. Podmokly, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 3056/1 o vým. dle GP,
který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila zveřejnit záměr města.

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – k žádosti o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly na výstavbu garáže příp.
krytého stání na osobní automobil a jako scelení pozemku sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v uvedené
lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části
pozemku parc. č. 3056/1 v katastrálním území Podmokly na stavbu garáže či krytého stání, za podmínky, že
se v dané části pozemku nenacházejí inženýrské sítě.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně BM-RD městského typu.
Upozorňujeme, že přes výše zmíněný pozemek je územním plánem vedena veřejně prospěšná stavba
P4-rozšíření STL sítě, II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21. S prodejem nesouhlasíme.
Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny 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 rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 3056/1
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy DS-plocha pro silniční dopravu.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad k prodeji části p.p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly sděluje následující:
prodej části této pozemkové parcely pro výstavbu garáže nedoporučujeme. Před případným prodejem části
tohoto pozemku by bylo nezbytné prověřit možnost napojení sjezdu na místní komunikaci ul. Sadová, která v
tomto místě slouží jen jako stezka pro pěší.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly.
OZP – nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části p.p.č. 3056/1 v k.ú. Podmokly o výměře cca 10 m2 za
účelem výstavby garáže nebo krytého stání na osobní automobil a zároveň za účelem scelení pozemků.
OMH – nedoporučuje prodej části pozemku s ohledem na skutečnost, že územním plánem je na pozemku
vedena veřejně prospěšná stavba P4-rozšíření STL sítě, II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 3056/1 o vým. cca 10 m2 v k.ú. Podmokly.
Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo – 1.000,00 Kč – koef. 0,9 - ost. účely – 900,00 Kč/m2 – 9.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: stavba garáže ev. krytého stání pro os. automobil, scelení pozemků
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:
OR

OSU

OSC

OKD

OZP

OMH

A

A/N

N

A

A

N

Vysvětlivky:

Příloha: 3056 zad an.pdf

Komentář:

Příloha: 3056 km.pdf

Komentář:

Příloha: 3056 let.pdf

Komentář:

Příloha: 3056a foto.pdf

Komentář:

Příloha: 3056b foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.

OMH

12.6.2020 12:46 podepsáno
12.6.2020 13:06 podepsáno

