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Název:
Prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 27.6.2017 návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 17 12 37 08
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 2190 k. ú.
Děčín

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města nedoporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 2190 v k. ú. Děčín;
- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 2189 s domem č. p. 639 k. ú. Děčín;
- žadatele žádají o tento pozemek za účelem stavby domu nebo parkoviště;
- v minulosti byl již pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín prodán za účelem stavby domu, ze záměru sešlo,
následně byl pozemek předán, v souladu s podmínkami kupní smlouvy zpět do vlastnictví města.
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování nedoporučuje k prodeji pozemek parc. č. 2190 v katastrálním území
Děčín na stavbu domu nebo parkoviště. Doporučujeme tento prostor ponechat jako veřejné prostranství.
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 SC – smíšená
centrální zóna. Upozorňujeme, že pozemek je dotčen ochranným pásmem trafostanice, ochranným pásmem
železnice a veřejně prospěšnou stavbou č. T3 – rozvody CZT ze zdroje Děčín Výchov (plošná teplofikace).
Doporučujeme zvážit prodej z důvodu zachování koncepčního architektonického řešení veřejného
prostranství.
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 SM – plocha smíšená obytná městská.
OZP – nesouhlasí z hlediska životního prostředí s prodejem p.p.č. 2190 v k.ú. Děčín za účelem vybudování
parkoviště nebo stavby domu. Jedná se o veřejnou městskou zeleň.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej p.p.č. 2190 k.ú. Děčín. Tato pozemková
parcela slouží jako veřejné prostranství v křižovatce ulic Anenská a Riegrova, na kterém je umístěna veřejná
zeleň, stavba chodníku a rovněž vjezd k objektu ve dvorním traktu ul. Riegrova, Děčín II.
OKD - připravuje projekt revitalizaci Komenského náměstí. Do doby dokončení této stavby nedoporučujeme
prodej.
OMH – nedoporučuje prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín s ohledem na snížení zeleně v centru města.

Jedná se o pozemek p. č. 2190 k. ú. Děčín o výměře 286 m2.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ I. pásmo – 2.300,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde
neuvedené), tj. 2.070,00 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem.
Účel dle žádosti: výstavba domu, parkoviště
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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