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Název:
Prodej části pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 3.3.2020 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 20 05 37 05
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
2782/1 v katastrálním území Děčín za účelem výstavby kioskové distribuční trafostanice. OSU - oddělení
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 pozemek p.č. 2782/1 k.ú. Děčín se dle
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně Zzóna rekreačně
klidová. Přes výše zmíněný pozemek je vedena veřejně prospěšná stavba (dále jen VPS) D9- D- tzv.
„Folknářská spojka“, odlehčující ulici Kamenickou. Dále je přes výše zmíněný pozemek vedena VPS
P21-rozšíření STL sítě, VI/3, VI/8 (viz příloha níže). S prodejem souhlasíme za předpokladu respektování výše
uvedených VPS. Funkční využití zóny Z dle čl. 8 odst. 1 písm. l vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního
plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: krátkodobá rekreace a volná
čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charaktera a aktivity daného území; areály, objekty,
zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, zařízení kultury, osvěty a sportu, veřejného stravování,
pěší a turistické trasy, cyklistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné ostatní účelové komunikace, základní
technické vybavení, sportovní zařízení a vybavení, zahrádkářské osady. Výjimečně přípustné: zařízení a
plochy specifického charakteru. Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým
provozem a charakterem poslání této zóny. Prostorové uspořádání počet podlaží: 1- zahrádkářské osady, 1- 2
ostatní (zohlednit specifický charakter) intenzita zastavění pozemku v %: do 25 m2 zastavěné plochy u
zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí. Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh
Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2782/1 k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy VL- průmyslová
výroba a sklady- lehký průmysl.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části p.p.č. 2782/1 v k.ú. Děčín o výměře cca 40 m2 za účelem
výstavby kioskové distribuční trafostanice.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 2782/1 k.ú. Děčín na
vybudování kioskové distribuční trafostanice.
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín za účelem umístění trafostanice.
OMH - souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2782/1 k. ú. Děčín o výměře cca 40 m2 za účelem výstavby
trafostanice za předpokladu, že nedojde k omezení veřejně prospěšných staveb dle stanoviska OSU.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,00 Kč/m2 - koef.0,8 - tj. 800,00/Kč/m2, tj. celkem cca 32.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba trafostanice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
OR

OSU

OZP

OSC

OKD

OMH

A

A

A

A

A

A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 2782-1_101 zakres.pdf
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