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Název:
Prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína, Lesy ČR - PD Údržby VT - Rajon 608 (Březinský potok ř.km 0,000
– 0,200) - záměr
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Březiny u Děčína, v rámci
majetkoprávního vypořádání po dokončení akce „PD Údržby VT - Rajon 608 (Březinský potok ř.km 0,000 –
0,200)“ a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 294/1 (dle GP č. 737-89/2015 se jedná o p.č. 294/26 o výměře 304
m2), část pozemku p.č. 1057/6 (dle GP č. 737-89/2015 se jedná o p.č. 1057/7 o výměře 191 m2) a část
pozemku p.č. 292/9 (dle GP č. 738-89/2015 se jedná o p.č. 292/11 o výměře 26 m2), vše k.ú. Březiny u
Děčína.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 17 37 24 ze dne 22.09.2020 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 294/1 (dle GP č. 737-89/2015 se jedná o p.č. 294/26 o výměře 304 m2), část pozemku p.č.
1057/6 (dle GP č. 737-89/2015 se jedná o p.č. 1057/7 o výměře 191 m2) a část pozemku p.č. 292/9 (dle GP č.
738-89/2015 se jedná o p.č. 292/11 o výměře 26 m2), vše k.ú. Březiny u Děčína.
Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Lesy ČR s.p. realizovaly akci „PD Údržby VT – Rajon 608 (Březinský potok, ř.km 0,000 – 0,200“)
- Stavbou došlo k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín
- Unesením č. RM 15 21 37 11 ze dne 08.12.2015 RM schválila pronájem části pozemků p.č. 292/9 o výměře
168 m2, p.č. 852/2 o výměře 10 m2, p.č. 1057/6 o výměře 1870 m2 a p.č. 294/1 o výměře 463 m2, vše
k.ú. Březiny u Děčína, pro Lesy ČR s.p. Přemyslova 1106, Hradec Králové, za cenu 100.440,00 Kč/rok, na
dobu neurčitou
- Na základě tohoto usnesení byla uzavřena nájemní smlouva
- V současné době byla stavba dokončena, byly vypracovány geometrické plány a OMH obdržel žádost spol.
Lesy ČR s.p. o prodej částí pozemků, dotčených trvalým záborem
- Po realizaci prodeje částí pozemků bude toto sděleno OŽP (Lesní úřad p.o.) pro upravení hospodářského
plánu
Trvalý zábor - celková výměra k prodeji: 579 m2
p.č. 294/1 – 304 m2
p.č. 1057/6 – 191 m2p.č. 292/9 – 26 m2
Cena za prodej:
jedná se o státní organizaci, tj. prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku
Nájemní smlouva: 1x na části pozemků, dotčených stavbou „PD Údržby VT – Rajon 608 (Březinský potok,
ř.km 0,000 – 0,200) - Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové
Účel dle žádosti: realizace akce „PD Údržby VT – Rajon 608 (Březinský potok, ř.km 0,000 – 0,200)“
Žadatel: Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové, zast. AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad
Labem
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není v evidenci dlužníků města
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Žádost o projednání záměru prodeje pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
Lesy České republiky, s.p., Správ a toků – oblast pov odí Ohře (dále jen „Lesy ČR“), nav azuje na
předchozí korespondenci a jednání, a obrací se na V ás se žádostí o majetkoprávní v ypořádání – prodej
pozemků v k.ú. Březiny u Děčína, jež jsou trvale zastavěny stavbou „Březinský potok“, v edené v majetku
Lesů ČR pod číslem IMA 405702.
Jedná se o pozemky oddělené na základě geometrických plánů , který mi by l zaměřen skutečný
průběh opevněného koryta v odního toku a přehrážky , a to po dokončení akce údržby a opravy stávající
stav by:
GP č. 7 37-89/2015
pozem ek parc.č. 294/26 o v ýměře 304 m 2, oddělený z p.p.č. 294/1 – lesní pozemek
pozem ek parc .č. 1057/7 o v ýměře 191 m 2, oddělený z p.p.č. 1 057/6 – lesní pozemek
GP č. 7 38-89/2015
pozem ek parc .č. 292/11 o v ýměře 26 m 2, oddělený z p.p.č. 292/9 – ostatní plocha
Pro realizaci akce údržby a opravy stavby, jež byla realizována pod názvem „PD Údržby V T – Rajon
608 (Březinský potok, ř.km 0,000-0,200“) by la mezi Lesy ČR a Statutárním městem Děčín uzavřena
smlouv a o nájmu č. 292/9, 852/2, 1057/6, 294/1 – 1 1 4/2015 (Lesy ČR č. 020/N/956/2016) ze dne
1 0.10.2016 a akce údržby a oprav y byla realizována na ohlášení. Účelem stavby (akce) by lo odtěžení
retenčního prostoru přehrážky, její očištění a oprava, odstranění nánosu, očištění a oprava navazujícího
zpev něného koryta, odstranění křovin a stromů.
V zhledem k v ý še uvedenému V ás žádáme o odsouhlasení majetkoprávního vypořádání výše
uv edených trv ale zastav ěných pozemků a sdělení podmínek prodeje. Lesy ČR zajistí na sv é náklady
znalecký posudek a rov něž uhradí poplatek za v klad v lastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní
cena v y kupovaných pozemků bude stanovena v souladu se zák. č. 1 51 /1997 Sb., v e znění pozdějších
předpisů a platný ch cenových v yhlášek.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS:
e8jcfsn

V aše stanovisko a podmínky k prodeji výše specifikovaných pozemků, prosíme zaslat písemně na
adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. V rbenského 287 4/1, 415 01
Teplice.
Předem děkujeme.

v edoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

Přílohy :
GP č. 7 37 -89/2015
GP č. 7 38-89/2015

