MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 15. 12. 2016

ZM

16

10

05

23

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město a
schvaluje
prodej pozemků p.č. 60 o výměře 653 m2, p.č. 61 o výměře 110 m2, p.č. 64 o výměře 421 m2 vše v k.ú.
Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele ****** za cenu 355 200,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 06. 12. 2016 návrh na prodej pozemků v k.ú. Děčín-Staré Město a usnesením č.
RM 16 21 37 17 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 60 o výměře 653 m2, p.č. 61 o
výměře 110 m2, p.č. 64 o výměře 421 m2 vše v k.ú. Děčín – Staré Město, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro manžele ****** za cenu 355 200,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Cena:

355 200,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p.č. 60, p.č. 61 a p.č. 64 vše v k.ú. Děčín – Staré Město na zahradu,
které mají žadatelé v pronájmu za účelem sekání trávy
- žadatelé vlastní sousední pozemky p.č. 65, p.č. 63 a p.č. 62 s domem čp. 283 vše k.ú. Děčín – Staré Město
- OSU sdělil, že pozemky se nachází dle platného ÚP ve stávající ploše bydlení a v záplavové oblasti.
Pozemky jsou součástí zóny BV – SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU. Dále upozornil na
existenci VTL – Vysokotlaký plynovod – viz. původní vyjádření OSU.
- žadatelé zažádali o prodej pozemku p.č. 61 k.ú. Děčín – Staré Město a podali žádost o přehodnocení
prodeje zbývajících pozemků na stavební parcely se zdůvodněním – viz. příloha:
- pozemek p.č. 64 je podmáčený, jsou tam tekuté písky, drenážní trubky na odvodnění se naplnily tekutým
pískem a nefungují, pozemek je vždy zasažen povodněmi, atd.
- pozemek p.č. 60 je také z části zasažen povodněmi, na pozemku končí voda z drenážních trubek z náspu
ČD. Nad pozemkem vedou kabely vysokého napětí ČEZ a je zde ochranné pásmo a dále pozemek je z části
v ochranném pásmu ČD.
- OMH zažádal na základě této žádosti OSU o upřesnění stanoviska – viz. upřesněné stanovisko
- OSU sdělil, že pozemky jsou pro výstavbu RD nevhodné – zátopové území, vedení inženýrských sítí a
vzhledem k umístění v záplavovém území, nelze dříve uvedený regulativ BV – smíšená zóna s RD
venkovského typu použít pro výstavbu RD.
- OMH, na základě upřesnění OSU, předkládá návrh na prodej všech pozemků na zahradu
záměr RM 23.8.2016 - usn. č. RM 16 14 37 14
záměr ZM 22.9.2016 - usn. č. ZM 16 07 10 13
OR – nemá v této lokalitě žádný záměr.
OSU – původní stanovisko: Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá
námitek k prodeji pozemků parc. č. 60, 61, 64 v katastrálním území Děčín-Staré Město za účelem využití na
zahradu. 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 předmětné
pozemky se dle platného Územního plánu města Děčín nachází ve stávající ploše bydlení a v záplavové
oblasti. Pozemky jsou součástí zóny BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU. Plánovaný záměr
není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. Upozorňujeme na existenci VTL – Vysokotlaký plynovod.
Funkční využití zóny BV dle Územního plánu města Děčín:
BV - smíšená zóna s RD venkovského typu
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity,
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura,
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní
aktivity a služby,
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tyto pozemky do zóny BI –
bydlení individuální v rodinných domech – městské.
OSU – upřesněné stanovisko: Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá
námitek k prodeji pozemku parc. č. 60, 61, 64 v katastrálním území Děčín-Staré Město. Pozemky parc. č. 60,
64 v katastrálním území Děčín-Staré Město jsou pro výstavbu rodinného domu nevhodné - zátopové území,
vedení inženýrských sítí. 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
předmětné pozemky se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a jsou
součástí zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. Vzhledem k umístění v záplavovém území, nelze
dříve uvedený regulativ BV použít pro výstavbu RD. S výstavbou RD na p.p.č. 60 a 64 k.ú. Děčín – Staré
Město nesouhlasí.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.č. 60 o výměře 653 m2 , p.č. 61 o výměře 110
m2 a p.č. 64 o výměře 421 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město za účelem užívání zahrady, kterou mají žadatelé v
současné době v pronájmu.

OSC – nemá námitek k prodeji p.č. 60, 61, 64 k.ú. Děčín – Staré Město za účelem využití jako zahrada.
OMH – nemá námitek k prodeji pozemků p.č. 60, p.č. 61 a p.č. 64 vše v k.ú. Děčín – Staré Město na zahradu,
jelikož se jedná o záplavovou oblast. Dále doporučuje, v případě schválení záměru, odprodat pozemek p.č. 61
k.ú. Děčín – Staré Město pouze žadatelům, jelikož odprodejem tohoto pozemku jinému žadateli, by byl
zamezen přístup k nemovitostem ve vlastnictví žadatelů. V materiálu na schválení záměru byl doporučen
prodej pozemku p.č. 61 o vým. 110 m2 k.ú. Děčín – Staré Město žadatelům dle žádosti na zahradu (tj. 300,Kč/m2). Pozemek se nachází mezi pozemky p.č. 65 a p.č. 62 s domem čp. 283 vše k.ú. Děčín – Staré Město,
které jsou ve vlastnictví žadatelů a odprodejem tohoto pozemku jinému žadateli, by byl znemožněn přístup k
nemovitostem ve vlastnictví žadatelů. Pozemky p.č. 60 a p.č. 64 k.ú. Děčín – Staré Město byly navrženy dle
původního stanoviska OSU na stavbu RD dle „Zásad“ (tj. 500,- Kč/m2 formou dohadovacího řízení).
Účel dle žádosti: zahrada
Nájemní smlouva: ****** – NS č. 60, 61, 64 - 110 – roční nájemné 118,- Kč
Návrh ceny za prodej:
dle „Zásad“ – II. pásmo – 1 000,- Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) - 300,- Kč/m2, tj. celkem 355 200,- Kč + ostatní
náklady spojené s převodem
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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