MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 78/3 a části p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly (dle GP č. 4272-269/2019 se jedná o p.č.
78/5 o výměře 6 m2 a p.č. 79/6 o výměře 4 m2) pro manžele ******, za cenu 9.200,00 Kč + ostatní náklady, s
tím, že je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného
pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 03 37 06 ze dne 04.02.2020 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 78/3 a
části p.č. 79/1 v k.ú. Podmokly (dle GP č. 4272-269/2019 se jedná o p.č. 78/5 o výměře 6 m2 a p.č. 79/6 o
výměře 4 m2) pro manžele ******, za cenu 9.200,00 Kč + ostatní náklady, s tím, že je nutné respektovat závěry
studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo
prostor rozhledového trojúhelníku.

Cena:

9 200,00

Návrh postupu:

RM doporučila ZM schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelé ****** vlastní objekt na p.č. 77/1, zahradu p.č. 72, 76/1 a zázemí p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. Podmokly
- Pozemky p.č. 79/5 a 78/4 k.ú. Podmokly odkoupili v roce 2017 z vlastnictví statutárního města Děčín
- Původní požadavek z roku 2015 zněl na prodej o něco větších částí pozemků, z důvodu bezproblémové
realizace oplocení nemovitostí ve vlastnictví žadatelů
- v roce 2016 bylo na místě samém provedeno místní šetření za účasti OMH, OKD, geodeta, vlastníka
sousední nemovitosti ****** a dopravního inženýra
- Na základě toho byla vypracována dopravní studie napojení pozemků p.č. 7/2, 77/1 a 76/2 k.ú. Podmokly
****** – viz příloha, a to s ohledem na budoucí případnou výstavbu RD na jejích pozemcích a zajištění
napojení těchto pozemků na místní komunikaci
- Po opakovaných projednáváních žádosti ****** v RM a ZM byl následně dne 15.12.2016 usnesením č. ZM 16
10 05 22 schválen prodej části pozemku p.č. 78 o výměře 4 m2 a části pozemku p.č. 79/1 o výměře 1 m2 vše
v k.ú. Podmokly (dle GP č. 3927-212/2016 se jedná o p.č. 78/4 a 79/5 v k.ú. Podmokly), se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ****** za cenu 4.600,- Kč + ostatní náklady (nyní jsou tyto pozemky označeny v KN jako
p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly – viz zákres ve snímku KM
- Požadavek žadatelů nebyl plně uspokojen, ZM schválilo prodej menších částí pozemků než žadatelé
požadovali, k uzavření kupní smlouvy došlo v roce 2016
- Dne 12.11.2018 OMH obdržel žádost ****** o prodej dalších částí pozemků p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly v
rozsahu cca 6 m2
- na jednání RM a ZM byla žádost projednána a ZM usnesením č. ZM 19 04 05 06 ze dne 25.04.2019
nezveřejnilo záměr města prodat části pozemků p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 6 m2).
- Na základě pokynu vedení města předložil OMH opětovně materiál k projednání
- RM doporučila ZM zveřejnit záměr města a ZM zveřejnilo záměr města části pozemků prodat s tím, že je
nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné oplocení koupeného pozemku
bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku
Záměr č. RM 19 14 37 26 ze dne 20.08.2019 - A
Záměr č. ZM 19 07 05 02 ze dne 26.09.2019 - A
- S ohledem na zpracovanou dopravní studuii, doporučil OMH podmínku uvedenou v této studii zapracovat do
usnesení RM a ZM - je nutné respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.
- Po zveřejnění záměru města prodat části pozemků, zadal OMH k vypracování geometrického plánu v
souladu s dopravní studií
- Následným místním šetřením bylo zjištěno, že žadatelé již realizovali stavbu oplocení, a to i na pozemcích, o
které projevili zájem - viz příloha foto
- OMH pro úplnost uvádí, že vydal souhlasné stanovisko s oplocením, avšak pouze jakožto vlastník
sousedních pozemků, nikoliv se stavbou na pozemcích města
- na základě tohoto zjištění byl vypracován geometrický plán podle již realizovaného oplocení - viz příloha
- na základě zjištěných skutečností předkládá OMH návrh na prodej částí pozemků dle oplocení
- vzhledem k již realizovanému oplocení bude OMH po kupujících, před uzavřením kupní smlouvy, požadovat
úhradu poplatku za úžívání částí pozemků bez právního důvodu
Návrh ceny za prodej – výměra požadovaných částí pozemků dle GP – 10 m2
- dle „Zásad“: I. pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,4 (zarovnání hranic) = 920,00 Kč/m2
Při výměře 10 m2 = 9.200,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: možnost zbudovat oplocení kolem nemovitosti ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění
bezpečnosti
Žadatelé: ******
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Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad souhlasí s prodejem částí pozemků za podmínky, že prodej části p.č.
79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly bude respektovat závěry studie č. 202-15, zpracované ******, tzn., že následné
oplocení koupeného pozemku bude umístěno mimo prostor rozhledového trojúhelníku.
OŽP: nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.č. 79/1 a 78/3 v k.ú. Podmokly z důvodu
oplocení RD.
OKD: v případě prodeje žádá přizvat pracovníka OKD k vytýčení hranice. Nemá námitek k prodeji části
pozemku p.č. 79/1 a 78/3 k.ú. Podmokly.
OSU: nemá námitek k prodeji části pozemků parc. č. 79/1, 78/3 v katastrálním území Podmokly za podmínky,
že nedojde ke zhoršení bezpečnosti provozu na přilehlé místní komunikaci. Úřad územního plánování
Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města
Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny BM- RD městského typu.
S prodejem souhlasí, otázku zachování rozhledových poměrů doporučuje konzultovat s Odborem komunikací
a dopravy. Funkční využití BM zóny 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 zahrnuje nejkvalitnější obytné území
města s nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení Bělá u Děčína, Čechy, Folknáře, Horní Oldřichov,
Chrochvice, Jalůvčí, Křešice, Letná, Nebočady, Popovice, Škrabky, Vilsnice
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy
smíšené obytné městské – SM.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr
OMH: při prodeji prvotních částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 k.ú. Podmokly (nyní pod označením p.č. 78/4 a 79/5
k.ú. Podmokly) v letech 2015 - 16 ****** byla vedena komplikovaná a opakovaná jednání, za účasti OMH,
dopravního inženýra, žadatelů a vlastníka sousední nemovitosti tak, aby nedošlo k poškození cizích práv.
Lokalita je nepřehledná a je nutné předpokládat případnou výstavbu RD na sousedním pozemku p.č. 76/2 k.ú.
Podmokly, kdy je nutné uvažovat s budoucím bezproblémovým napojením tohoto pozemku na místní
komunikaci. OMH se snažil vyhovět žadatelům a současně respektovat námitky vlastníků sousedních
nemovitostí. Po jednáních došlo k částečné shodě a v roce 2017 k prodeji menších částí pozemků ****** (nyní
pod označením p.č. 78/4 a 79/5 k.ú. Podmokly). V případě prodeje nově požadované části pozemku je nutné
respektovat podmínky uvedené v dopravní studii: “V prostoru rozhledových trojúhelníků společného sjezdu, se
nebude nacházet žádná překážka a tedy ani oplocení. Provozovatel sjezdu zajistí údržbu připojení včetně
ploch rozhledových trojúhelníků“.
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