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Název:
Prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
neschvaluje
prodej pozemku p.č. 474/1 o výměře 778 m2 v k.ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro
******, za cenu 77.800,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a
usnesením č. RM 20 04 37 06 nedoporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 474/1 o výměře
778 m2 v k.ú. Lesná u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 77.800,00 Kč +
ostatní náklady.

Cena:

77 800,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína. Pozemek bude využíván jako louka na sekání
trávy, usnesením ZM byl zveřejněn záměr města pozemek prodat;
- RM následně projednala návrh na prodej pozemku pro žadatele, usnesení nebylo přijato, žadatel byl
informován o možnosti pronájmu pozemku;
- nová žádost o opětovné projednání prodeje pozemku s doplněním účelu jeho využití;
- RM záměr - usn. č. RM 19 02 37 14 ze dne 29. 1. 2019
- ZM záměr - usn. č. ZM 19 02 06 02 ze dne 28. 2. 2019
Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji
pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Lesná u Děčína. Pozemek bude využíván jako louka na sekání trávy.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – Zóna zemědělských kultur. S prodejem
souhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje zemědělský půdní fond na území města.
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní 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 soukromých 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 uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p. č.
474/1 k. ú. Lesná u Děčína do plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.
OSU – odd. Úřad územního plánování – z hlediska nového rozpracovaného Územního plánu Děčín
následující: pozemek je v návrhu Územního plánu Děčín vymezen jako stabilizovaná plocha bydlení SV –
plocha smíšená obytná vesnická, kde bude výstavba RD možná. Tento předpoklad však nelze až do vydání
územního plánu zaručit. Termín vydání nového Územního plánu Děčín nelze odhadnout, dosud platný Územní
plán města Děčín končí platnost 31. 12. 2022.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína.
Pozemek bude využíván jako louka (kosení trávy, sušení sena atd.).
OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Lesná u Děčína. Jedná se o neudržovaný, svažitý
pozemek v okrajové části města, navazující na lesní pozemek a na pozemek ve vlastnictví žadatele. Pozemek
bude využíván jako louka na sekání trávy. Objekt bydlení č.p. 116 je ve správě Lesního úřadu Děčín, p.o. Dle
sdělení ředitele LÚ slouží objekt hájovny-lesovny jako bydliště a pracoviště pro pracovníka-lesníka LÚ Děčín,
lesní úsek "Chlum", tj. současného žadatele o prodej pozemku p.č. 474/1. Místním šetřením bylo zjištěno, že
dům č.p. 117 je ve vlastnictví žadatele a je, s ohledem na stáří domu, rekonstruován.
NOVÉ SKUTEČNOSTI
Zastupitelstvo města usn. č. ZM 19 02 06 02 ze dne 28. 2. 2019 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č.
474/1 k.ú. Lesná u Děčína. Žadatelé byli informováni a následně byl do jednání rady města dne 14. 5. 2019
předložen materiál s návrhem na schválení prodeje pozemku. Usnesení nebylo přijato. Žadatelé byli o této
skutečnosti písemně informováni s nabídkou na pronájem pozemku. OMH v současné době obdržel žádost o

opětovné projednání prodeje s doplněním účelu využití pozemku, který chce žadatel osázet ovocnými stromy
a umístit zde několik včelstev a v budoucnu i včelín. Místním šetřením OMH bylo zjištěno, že na navazujícím
pozemku p.č. 474/2 ve vlastnictví žadatele a dále i na pozemku p.č. 491, který tvoří zázemí domu č.p. 116
(lesovna), je již několik včelích úlů umístěno.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 474/1 o vým. 778 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“: III. cenové pásmo
louka – (ne k zemědělským účelům) 100,00 Kč/m2 – celkem 77.800,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: louka, sekání trávy, chov včel, výsadba stromů
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
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Vysvětlivky:

Příloha: 474 zadost 1 an.pdf

Komentář:

Příloha: 474 zadost 2 an.pdf

Komentář:

Příloha: 474 km.pdf

Komentář:

Příloha: 474 foto.pdf
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