MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 2. 2020

ZM

20

01

06

07

Název:
Prodej části pozemku p.č. 3442 k.ú. Podmokly – záměr N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 3442 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 20 02 37 16 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku
p.č. 3442 v k.ú. Podmokly, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 3442 o vým. dle
GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila zveřejnt záměr města

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje k prodeji část
pozemku parc. č. 3442 v katastrálním území Podmokly z důvodu zamezení přístupu na pozemek jiného
vlastníka.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM-smíšená městská zóna. S
prodejem části pozemku nesouhlasíme z důvodu zamezení přístupu na pozemek jiného vlastníka.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu,
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %:
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 3442
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy DS-plocha pro silniční dopravu.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 3442 k.ú. Podmokly za
předpokladu, že se jedná o přístup výhradně k RD č.p. 557/13 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI, a není
nezbytným přístupem pro okolní pozemkové parcely.
OKD – pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly je v Územním plánu města vymezen pro stavbu komunikace,
nemáme námitek k prodeji části pozemku p.č. 3442 k.ú. Podmokly za účelem komunikace.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 3442 o výměře 310 m2 v k.ú.
Podmokly za účelem zajištění přístupu k nemovitosti na st.p.č. 3443 v k.ú. Podmokly.
OMH – eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 3442 o vým. cca 310 m2 v k.ú. Podmokly, pozemek je v
katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-ostatní komunikace. Jedná se o úsek účelové komunikace,
který je na základě uzavřené nájemní smlouvy využíván pro přístup k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelů.
Komunikace je uzavřena vraty, která zde byla umístěna již původními vlastníky domu. Navazující pozemek
p.č. 3432/4 má zajištěn přístup formou věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemky p.č. 3434/4 a p.č.
3437/6 ve vlastnictví DPmD (parkoviště). Místním šetřením bylo zjištěno, že tento přístup lze využít jen
omezeně, a to s ohledem na výškové uspořádání pozemku p.č. 3432/4. Rovněž pro případné napojení
pozemku p.č. 3432/4 na inženýrské sítě lze využít pouze pozemek p.č. 3442 k.ú. Podmokly.
OMH je evidována žádost vlastníka pozemku p.č. 3432/4 o zatížení pozemku p.č. 3442 věcným břemenem –
služebnost cesty – pro zajištění přístupu k jeho nemovitosti.
Dle „Zásad“ nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace, pouze
výjimečně v případě, že takto označený pozemek zjevně neslouží obecnímu zájmu. Z tohoto důvodu OMH
prodej pozemku nedoporučuje. Žádost o zřízení věcného břemene je řešena samostatně.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 3442 o vým. cca 310 m2 v k.ú. Podmokly.
Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo – pod účelovou komunikací - 300,00 Kč/m2-cca 93.000,00 Kč
Nájemní smlouva: 1x žadatelé – přístup a zahrada k RD
Účel dle žádosti: přístup k RD
Žadatelé: ******
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