MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 9. 2017

ZM

17

07

07

16

Název:
Prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína (dle GP č. 774 - 107/2017 se jedná o p.č. 933/3 o
výměře 32 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 20 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 933/2 v
k.ú. Březiny u Děčína (dle GP č. 774 - 107/2017 se jedná o p.č. 933/3 o výměře 32 m2) se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ****** za cenu 6.400,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

6 400,00

Návrh postupu:

RM doporučila ZM schválit prodej části pozemku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelé jsou vlastníky pozemků 934/5, 418 a 421 vč. drobné stavby vše v k.ú. Březiny u Děčína
- Z důvodu rozšíření zahrady požádali o prodej části navazujícího pozemku p.č.933/2 v k.ú. Březiny u Děčína
– viz žádost
Záměr RM: usnesení č. RM 17 10 37 12 ze dne 23.05.2017 – A
Záměr ZM: usnesení č. ZM 17 06 06 04 ze dne 29.06.2017 - A
Nájemní smlouva: 0
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – 32 m2 dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 –
zarovnání hranic do 50 m2 = 200,00 Kč/m2 x 32 m2 = 6.400,00 Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – ******
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Vysvětlivky:
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemku z důvodu rozšíření zahrady žadatele.
OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku z důvodu rozšíření zahrady.
OSU: nemá námitky k prodeji části pozemku parc. č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem rozšíření
zahrady. Předmětná část pozemku se dle platného Územního plánu města Děčín a jeho 8. změny, vydané
dne 11.02 2015, nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur.
Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu.
Upozorňuje, že předmětná část pozemku se nachází v ochranném pásmu železnice a je částečně dotčena
aktivním záplavovým územím. S prodejem souhlasí.
Funkční využití zóny ZPF dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace,
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady,
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti RZ –
plocha individuální rekreace – zahrádkářská osada.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. OMH: nemá námitek k prodeji části pozemku.
OKD: nemá námitek k prodeji části pozemku.
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