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Název:
Prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p.č. 884/3 o vým. 25 m2 v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a
usnesením č. RM 17 15 37 24 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č.
884/3 o vým. 25 m2 v k.ú. Podmokly.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly pod stavbou ve vlastnictví žadatele – majetkoprávní
vypořádání;
- pozemek není přístupný z místní komunikace.
Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 884/3 v
k.ú. (pozemek pod stavbou garáže).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S
prodejem pozemku souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu,
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100. Doporučené typy
domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové
domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či
lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a
detailů, členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy SC – plocha smíšená obytná v centrální zóně.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku za účelem narovnání majetkoprávního
nesouladu.
OMH – doporučuje prodej pozemku, jedná se o pozemek pod dosud nezkolaudovanou stavbou garáže ve
vlastnictví žadatele. Prodejem pozemku dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu. Pozemek není
přístupný z místní komunikace.
Jedná se o prodej pozemku p.č. 884/3 o výměře 25 m2 v k. ú. Podmokly.
Návrh ceny za prodej:
a) jedná se o organizační složku státu, tj. prodej za cenu dle znaleckého posudku
b) dle žádosti kupujícího – bezúplatný převod, tj. za cenu ostatních nákladů
Nájemní smlouva: 0
Žadateli bude účtován poplatek za užívání pozemku bez právního důvodu ve výši nájemného, a to za dva roky
zpětně (40,- Kč/m2/rok).
Účel dle žádosti: majetkoprávní vypořádání
Žadatel: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
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