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Název:
Prodej pozemku p.č. 405/2 k.ú. Podmokly – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 o vým. 292 m2 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 10. 2021 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 21 16 37 37 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.
405/2 o vým. 292 m2 v k.ú. Podmokly, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 o vým.
292 m2 v k.ú. Podmokly, s podmínkou zatížení části pozemku věcným břemenem práva přístupu (služebnost
stezky) v rozsahu dle GP, který bude vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – v souladu s usnesením rady města č. RM 21 10 36 23 ze dne 25.5.2021 odbor rozvoje připravuje
architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh řešení Labského nábřeží. Pozemek p.č. 405/2 k.ú. Podmokly je
dotčený zájmovým územím. Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s prodejem p.č. 405/2 k.ú. Podmokly. S
ohledem na časovou náročnost celého procesu (soutěž, zpracování, PD, realizace …) dáváme na zvážení,
zda pozemek žadateli pronajmout. Tento postup byl doporučen i na jednání dne 20.7.2021 k projektu
„Revitalizace Labského nábřeží“ mimo jiné za účasti paní náměstkyně Lehké, předsedy Komise pro
urbanismus a architekturu, pana Chmelíka i architekta města, pana Beneše.
OSU – nepovažuje za vhodné k prodeji pozemek p.č. 405/2 v k.ú. Podmokly pro provoz půjčovny lodí, a to
vzhledem k obslužnosti pozemku z místní komunikace. Dle platné územně plánovací dokumentace města
Děčín se pozemek p.č. 405/2 v k.ú. Podmokly nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená centrální
zóna. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do
plochy O – plocha občanského vybavení.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 405/2 v k.ú. Podmokly za účelem
rozšíření zázemí k podnikání.
OMH – odd. správy majetku nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 405/2, k.ú. Podmokly, k provozování
půjčovny lodí. Pozemek se nachází nad opěrnou zdí a frekventovaným chodníkem a silnicí, manipulace s
loděmi není v tomto místě vhodná.
OMH – odd. nakládání s majetkem města eviduje nájemní smlouvu č. 405/2-108/2010 ze dne 15. 3. 2010
uzavřenou s vlastníkem nemovitosti č.p. 318 na pozemku p.č. 409 k.ú. Podmokly, který užívá část pozemku o
vým. cca 10 m2 jako zázemí-přístup k domu a dále nájemní smlouvu č. 405/2b-108/201 ze dne 1. 4. 2016, na
základě které nájemce užívá část pozemku jako zahradu, která je s ohledem na její polohu přístupná pouze z
bytu v domě č.p. 320, který je ve vlastnictví tohoto nájemce.
V případě zveřejnění záměru města pozemek prodat bude současně zřízeno věcné břemeno – služebnost
stezky – pro zajištění přístupu ke skalnímu masivu, který se nachází na pozemku p.č. 405/8 (ve vlastnictví
města) a který vyžaduje pravidelnou údržbu a dále i pro zajištění přístupu pro vlastníka nemovitosti č.p. 318.
Skalní masiv se nachází i na části pozemku p.č. 405/2.
Prodej pozemku p.č. 405/2 k.ú. Podmokly byl v minulosti již opakovaně projednáván (usn. č. ZM 15 08 04 11
ze dne 22. 10. 2015, usn. č. ZM 19 07 05 12 ze dne 26. 9. 2019) a tento záměr města nebyl zveřejněn.
Prodejem by byl m.j. ztížen přístup ke skalním blokům z důvodu jejich údržby.
OMH pro úplnost dodává, že v současnosti obdržel opětovnou nabídku ČR-ÚZSVM na bezúplatný převod
pozemků p.č. 416/1, 416/6, 416/7, 4167/8 a 416/9 v k.ú. Podmokly do majetku města. Jedná se o pozemky se
skalními bloky pod Pastýřskou stěnou, situované mezi drážním tělesem a objekty bytových domů v
soukromém vlastnictví navazující na pozemky stejného charakteru, které jsou v majetku města – viz snímek
kat. mapy se zákresem). Tuto nabídku město v minulosti řešilo již několikrát (usn. č. ZM 15 02 16 15 ze dne
16. 2. 2015 - výkup z majetku Ministerstva zemědělství ČR, usn. č. ZM 16 01 06 07 ze dne 21. 1. 2016 –
bezúplatný převod z ÚZSVM a usn. č. ZM 19 05 06 11 ze dne 30. 5. 2019 – bezúplatný převod z ÚZSVM). Po
obdržení stanovisek dotčených odborů bude předložen samostatný materiál do jednání RM a ZM.
Jedná se o prodej pozemku 405/2 o vým. 292 m2 v k.ú. Podmokly a zřízení věcného břemene.
Cena pozemku dle „Zásad“: I. cenové pásmo
2.300,00 Kč/m2 (koeficient 0,8 – podnikání), tj. 1.840,00 Kč/m2 – celkem 537.280,00 Kč
V případě zveřejnění záměru města pozemek prodat, bude prodej realizován v souladu se „Zásadami“ formou
dohadovacího řízení s tím, že cena pro prodej pozemku bude výchozí cenou pro dohadovací řízení.
Nájemní smlouva: 2 x
Účel dle žádosti:
1. podnikání - turistický ruch
2. podnikání - turistický ruch
3. podnikání – stavba bytového domu

Žadatelé:
******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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Vysvětlivky:

Příloha: 405_zad1_an.pdf

Komentář:

Příloha: 405_zad2_an.pdf

Komentář:

Příloha: 405_zad3_an.pdf

Komentář:

Příloha: 405_km.pdf

Komentář:

Příloha: 405_let.pdf

Komentář:

Příloha: 405a_foto.pdf

Komentář:

Příloha: 405b_foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Ilona Šeneklová

Předkladatel:

Ing. Bc. Tomáš Brčák

OMH

11.10.2021 09:53
podepsáno
12.10.2021 13:14
podepsáno

STA TU TÁRNl MĚSTO Hf.ČfN
MACilSTKÁT MĚSTA DĚČÍN

33 ly

Vytvořeno: 09.09.2021 v 09:57:25
Čj.:
MDC/96255/2021

Oillioi

ovra
Zpiuv.

Listů: 1
Příloh: 3
Druh: písemné, situace

Jméno a adresa žadateie(ů), datum narozeni:

MDC52756334

v případě, že záměrem je koupě nemovitou' do tzv. spcďeoného jmění manž^ů - nutno uvést oba z manželů
.
Čislo telefonu
E-4naii:
Statutární město Děčín
p«l adresou:
Magistrát města IMčfn
Odbor místního ho^MMiářství-oddSení n^l^d^ s msýetfcem města
Mírově náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
v Děčíně dne
Žáfk^t o prodej nemovitostí fpogemků)

pare.

Z

číslo {v případě části poz&nku uvést přiblanmi výměru).
~Eyz3i£yz^..................................... ..

v katastrálním úremí.
Zdůvodnění k iakánu účelu bude pozemek slouat:
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Pndilašufl:
odstoupení od koufň nanovHosti se zavazují, ze uttraaím pausami cssmu vc vysi
že
v přú»adé
3000,Kč jaSco rmhradu za výd^ ^toj&íé s projednáváním prodej fňédměíné nemovitosti;
že /sem se fmed fmdánim žmktsti o prod^ praemku seznámdfa/ se zásadami nazvanými ,J*ostup
a zásady nabytí a převodu fmzmnků do viastnUdví a z vlastnictví Síatutámího města Děčín" a
podmínky v tmdtío zásadácii tivedmié fmjímám.
že nemám vůči Statutárnímu městir Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedoplatky na ptdíutá^ a nrntnicb pojdatách.
že souhlasím s jmvěřením této skutečnosti vjednotlivých databázích města, a zprošťuji poverene

pracovníky mlčenlivostí potíte § 52 zákona č. 28Q/20ia SIk, daňový řád, ve zněni ptad^štch
předpisů, ve v^ projednání mé zál^iíosíi v orgánech m^ta.
Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou ^nacomny za účelem řádnélto praj&fná ^ a rozhodnutí věci
v příslušných tagánech města, v radě mě^a, zasÉuphelsbm měste a fínanáiM výboru a/ňg>athi^
uzavření smlouvy. Doba zpracování osabnádi
nepřekročí 15 tet
/

Podpis žadateie(ů);

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákressm pozemku, příp.pho čásíš
výpis z obchodního r^nku - ptáml žaiMelem p právnkAá osoba, ks^m žhmosSemkěho Bste, ^

STA! 1'TÁRNÍ MĚSTO DKOÍN
MAGltilRÁl- MĚSTA DĚČÍN

S5

Došla: 2Un.2020y n:56:2}
nMDC7S717/2020
('.lÁop.:

Jméno a adresa žadaíelefů), datum narození:

l.jsiii;
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Híiliilr. 1

MDC50676816

v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů
číslo telefonu:
E-mail:
Statuiámi město Děčín

pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

27 7. Z020
V Děčíně dne

Žádost o proděl nemovitostí /pozemků!
pare.
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Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:
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Prohlašuji:
že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradim paušáfni částku ve výši
3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
-

že Jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup
zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín“ a
a
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.
že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.
že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené
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statotAiímí ^ěsto Děčín
SmOOTÍÁT CiĚSTA 83ĚaM
Oďissriigi^niim Itospodářsttfi

Wiírové rám. 1175^5,405 38 Děčín
Datová schránka: xQhbpfn

Váš <£o{^ zn.:
Ze dne:
číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet Jistu;
Počet příloh:

MDC/8717/2020
MDC/8717/2020
1

0

VyítzjLýe:
Teteta;
E-maa:
Děčín:

28.01.2020

Pozemek p.č. 405/2 k.ú. Podmokly
Oznamujeme Vám, že jsme obdrželi Vaši žádost o prodej pozemku p.č. 405/2 v k.ú.
Podmokly.
K Vaší žádosti sdělujeme, že zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne
26. 9. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a usnesením č. ZM 19 07 05 12
nezveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 405/2 o vým. 292 m^, ani jeho část,
v k.ú. Podmokly.
Pro úplnost dodáváme, že V současné době je pozemek částečně pronajímán a na části
poz^ku p.č. 405/2 ik.iú. Podmoddy, a i nad tímto pozemkem se nachází síóainí masív, který
vyža^mie^pravk^nou úňdiržbu.

Je nám ííto, že Ván n^nůžeme podat póznivějlší zprávu a Jsme s pozdravem.

..i niěslo
atu
DĚČÍN
-9-

Dfžrtel certifikétu ČSN EN ISO 9001:2015 - Qualitv Management System Certification^

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

Otisk etektmnického podpisu

V Děčíně dne 22.09.2021
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

K rukám: odbor majetku města - prodej

Věc: žádost o prodej pozemku č. 405/2, k.ú. Děčín Podmokly, LV 10001

Vážení,
rád bych koupil tento pozemek za účelem výstavby víceúčelové budovy – bydlení, občanská
vybavenost.
Předem děkuji za brzké vyjádření.

S pozdravem,

