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Název:
Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně objektu čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku, včetně objektu, v k.ú. Prostřední Žleb a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Děčín XI - Horní
Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11. 07. 2017 návrh na prodej pozemku, včetně objektu, v k.ú. Prostřední Žleb a
usnesením č. RM 17 13 37 15 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek stp.č.
322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- na základě pokynu vedení města OMH zažádal dotčené odbory o vyjádření k možnému prodeji pozemku
st.p.č. 322, jehož součástí je stavba čp. 66 Děčín XI - Horní Žleb, vše v k.ú. Prostřední Žleb
- jedná se o dvoupodlažní objekt, který je v současné době nevyužitý - viz. vyjádření OMH
- s pozemkem a objektem souvisí opěrná zeď, která je umístěna v přední části nemovitosti a v současné době
nejsou vytyčeny hranice této zdi
- OKD doporučuje, v případě schválení záměru prodat výše uvedenou nemovitost, prodat i část opěrné zdi
související s tímto objektem
- OSU upozorňuje, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové
zóně a v sesuvném území
Vyjádření:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. Zároveň upozorňuje, že komunikace pod opěrnou zdí je součástí
mezinárodní cyklotrasy č. 2 - Labská cyklotrasa.
OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji
pozemku st.p.č. 322 v katastrálním území Prostřední Žleb, jehož součástí je stavba č.p. 66, Děčín XI-Horní
Žleb. Stavební úřad Magistrátu města Děčín Úřad územního plánování, příslušný dle ust. § 6 odst.1e) a f)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný
pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM RD městského typu.
Upozorňuje, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice, v aktivní záplavové zóně a v
sesuvném území. K prodeji pozemku nemá námitek. Funkční využití zóny BM dle čl. 8 odst. 1 písm. c
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady,
nezbytné technické vybavení,
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání",
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví
intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech - městské.
OSV - souhlasí se záměrem prodeje objektu a pozemku Děčín XI Horní Žleb. Vzhledem k lokalitě a výši
nákladů na rekonstrukci nepředpokládá a neuvažuje o využitelnosti pro sociální účely.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji st.p.č. 322 v k.ú. Prostřední Žleb o výměře 379
m2 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 66. OSC - nemá námitek k prodeji objektu čp. 66, Děčín Horní Žleb. OSK - nemá námitek k záměru prodeje objektu čp. 66 Děčín XI - Horní Žleb a nemá další náměty
na možné využití.
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku stp.č. 322 k.ú. Prostřední Žleb a objektu čp. 66, Děčín XI - Horní
Žleb. Dále sděluje, že opěrná zeď je součástí pozemku stp.č. 322 k.ú. Prostřední Žleb a žádá o prodej
nemovitostí včetně opěrné zdi. Zaměření opěrné zdi nemá k dispozici.
OMH - jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní objekt, podsklepený, se sedlovou střechou. Obytnou
budovu tvoří šest bytových jednotek. V 1.NP jsou umístěny tři bytové jednotky, ve 2.NP jsou také tři bytové
jednotky. Každá bytová jednotka má dvě místnosti bez vybavení. Vytápění je elektrickými přímotopy.
Hygienická zařízení jsou umístěna mimo bytové jednotky - jsou přístupná přes společnou chodbu. Ke každé
bytové jednotce přináleží samostatné WC a samostatná koupelna se sprchou a umyvadlem (viz. technická
zpráva). V roce 2013 byla provedena rekonstrukce 1.NP, fasády vč. oken, a to z důvodu poničení povodní.
2.NP je v dezolátním stavu. Na pozemku st. p. č. 322 v k. ú. Prostřední Žleb se zřejmě nachází dle kruhového
betonového poklopu studna. OMH doporučuje prodej.

Předpokládaná cena za prodej: dle „Zásad“ - dle znaleckého posudku, který bude vyhotoven
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