MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 21. 10. 2021

ZM

21

08

05

14

Název:
Prodej části pozemku p.č. 736/1 k.ú. Nebočady - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 736/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Nebočady.

Stanovisko RM:
Rada města dne 5.10.2021 projednala návrh na prodej části pozemku v k.ú. Nebočady a usnesením č. RM 21
16 37 10 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 736/1 o výměře dle
GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Nebočady.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 736/1 v katastrálním území Nebočady, který je užíván
jako zázemí k domu č.p. 104. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č.
736/1 v katastrálním území Nebočady nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného
území do plochy DS – plocha pro silniční dopravu.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 736/1 k.ú. Nebočady, resp.
majetkoprávnímu vypořádání v hranicích současného oplocení a zastavění garáží na p.p.č. 736/1 k.ú.
Nebočady.
OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 736/1 k.ú. Nebočady za účelem narovnání majetkoprávního
vztahu.
OZP – nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části pozemku p.č. 736/1 v k.ú. Nebočady za účelem narovnání
majetkoprávního nesouladu zjištěného na základě revize katastru.
Stanovisko AKNT: Existence vlastnického práva stavby a pozemku by měla být v souladu s platnou právní
úpravou dána jednomu subjektu. Doporučil bych projednat prodej nemovité věci za sníženou cenu.
Na základě revize katastru, prováděného Katastrálním úřadem v k.ú. Nebočady, vyšel najevo majetkový
nesoulad v užívání části pozemku p.č. 736/1 k.ú. Nebočady. Část stavby čp. 104 na pozemku p.č. 735 k.ú.
Nebočady zasahuje na pozemek p.č. 736/1. Rovněž je část tohoto pozemku užívána jako zahrada - oplocená
letitým plotem.
OMH vyzval vlastníka domu čp. 104, aby dodal doklady opravňující jej k užívání části pozemku p.č. 736/1.
Majitelka domu objekt v hranicích stávajícího oplocení a umístění garáže koupila v roce 1990, což potvrzují
svědecké výpovědi sousedů.
Cena pozemku dle „Zásad“:
část užívaná jako zahrada - cca 40 m2
část pod stavbou - cca 5 m2
III. pásmo – 200,00 Kč/m2 zahrada, 500,00 Kč/m2 pod stavbou = celkem 10.500,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zázemí objektu, pod stavbou
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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