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Název:
Prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře 236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím,
pro ******, za cenu 70.800,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 276/23 věcným
břemenem práva chůze a jízdy (služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u
Děčína v rozsahu dle GP č. 773-106/2017, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Březiny u Děčína a
usnesením č. RM 17 15 37 28 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře
236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 70.800,00 Kč +
ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 276/23 věcným břemenem práva chůze a jízdy
(služebnost cesty) pro budoucí vlastníky pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína v rozsahu dle GP č.
773-106/2017, bezúplatně.

Cena:

70 800,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína pro zajištění přístupu k pozemku p.č. 276/41 ve
vlastnictví žadatele;
- dle Dohody, uzavřené v roce 1982 mezi Čs. státem, zast. Investorsko-inženýrskou organizací v Ústí nad
Labem a ****** o přidělení náhradního pozemku za pozemek zabraný pro výstavbu sídliště Březiny, se
žadatelé měli stát vlastníky pozemku původně ozn. jako p.p.č. 276/38 - tento byl následně rozdělen mezi 3
vlastníky, z nichž jedním je statutární město Děčín, a to p.p.č. 276/128;
- stavba nové parkovací plochy je umístěna na pozemcích p.č. 276/23 a 276/83 k.ú. Březiny u Děčína a
pozemek p.č. 276/128 je pro tuto stavbu nepotřebný;
- dle sdělení OR byly sníženy silniční obruby pro výjezd z pozemku p.č. 276/128;
- pro zajištění přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína je současně zřizováno věcné
břemeno – služebnost cesty – bezúplatně, neboť se jedná o jediný možný přístup k pozemku žadatelů;
- RM záměr – usnesení č. RM 17 11 37 17 ze dne 13. 6. 2017
- ZM záměr – usnesení č. ZM 17 06 06 09 ze dne 29. 6. 2017
Vyjádření:
OR – k žádosti o vyjádření k prodeji pozemku p.č.276/128 k.ú. Březiny u Děčína uvádíme, že v návaznosti na
realizaci II. etapy stavby „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny“, která právě
probíhá, bylo zajištěno snížení silničních obrub pro případný výjezd z předmětného pozemku, tudíž prodej
předmětného pozemku není v rozporu s probíhající stavbou.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 276/128 v
katastrálním území Březiny u Děčína.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu
města Děčín nachází v zastavěném území v a je součástí návrhové plochy VI/35 – parkoviště P60 a HG240 v
Březinách v zóně D – plochy a areály dopravy. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v sesuvném území. Z
důvodu výstavby parkoviště P60 a HG240 v Březinách s prodejem nesouhlasíme, ale doporučujeme zachovat
možnost přístupu na pozemek p. č. 276/41 k.ú. Březiny u Děčína.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží,
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), bydlení s podmínkou
zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží 1-2 (pro HG až 3), intenzita zast. pozemku v %: 90 (zohlednit speciální
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do
návrhové plochy DS – pro silniční dopravu.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 276/128 v k.ú. Březiny u Děčína za
účelem zajištění přístupu k pozemku žadatele.
OMH – pro stavbu parkoviště na sousedním pozemku p.č. 276/23 je pozemek p.č. 276/128 nepotřebný.
Prodej pozemku a zřízení věcného břemene není v kolizi s revitalizací sídliště, bude zajištěn přístup k
pozemku ve vlastnictví žadatelky.
Dle doložené dokumentace byla v roce 1982 uzavřena Dohoda mezi Čs. státem, zastoupeným
Investorsko-inženýrskou organizací v Ústí nad Labem a ****** o přidělení pozemku p.č. 276/38 do dočasného

užívání, a to do doby, kdy jej bude možné převést kupní smlouvou do jejich vlastnictví jako náhradní pozemek
za pozemek zabraný pro výstavbu sídliště Březiny. Po dobu dočasného užívání byli ****** oprávněni užívat
pozemek jako zahradu a umístit zde včelíny. Pozemek původně ozn. jako p.p.č. 276/38 byl následně rozdělen
mezi 3 vlastníky, z nichž jedním je statutární město Děčín, a to p.p.č. 276/128. Vlastníkem další části
původního pozemku je žadatelka (p.p.č. 276/41) a zbývající část vlastní jiná soukromá osoba (p.p.č. 276/100).
Jedná se o prodej pozemku p.č. 276/128 o výměře 236 m2 v k.ú. Březiny u Děčína.
Cena pozemku:
dle „Zásad“ II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 – koef. 0,3 – zahrada – 300,00 Kč/m2 celkem 70.800,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: rozšíření zahrady pro zajištění přístupu
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
Vyjádření:
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Vysvětlivky:

Příloha: 276 km gp.pdf
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Příloha: 276 zad.pdf

Komentář:

Příloha: 276a foto.pdf
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