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Název:
Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 1291 a p.č. 1292, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1291/3 o vým. 698
m2 a p.p.č. 1292/2 o vým. 57 m2 k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře,
s.p., Bezručova 4219, Chomutov, za cenu 31.540,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 1291 a p.č. 1134/13, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1291/1 o vým.
10 m2, p.p.č. 1291/2 o vým. 9 m2 a p.p.č. 1134/19 o vým. 8 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 9.000,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
schvaluje
prodej částí pozemků p.č. 1292, p.č. 1134/13 a p.č. 1267/2, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č.
1134/18 o vým. 55 m2 a p.p.č. 1292/3 o vým. 12 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 18.900,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady a s podmínkou
zatížení části pozemku dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1134/18 věcným břemenem –
služebnost stezky v rozsahu dle GP č. 793-132/2019, pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 5. 2020 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u
Děčína a usnesením č. RM 20 09 37 28 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p.č.
1291 a p.č. 1292, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1291/3 o vým. 698 m2 a p.p.č. 1292/2 o vým.
57 m2 k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219,
Chomutov, za cenu 31.540,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady.
Dále usnesením č. RM 20 09 37 29 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p.č. 1291 a
p.č. 1134/13, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1291/1 o vým. 10 m2, p.p.č. 1291/2 o vým. 9 m2 a
p.p.č. 1134/19 o vým. 8 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu
9.000,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady a usnesením č. RM 20 09 37 30 doporučila zastupitelstvu
města schválit prodej částí pozemků p.č. 1292, p.č. 1134/13 a p.č. 1267/2, dle GP č. 793-132/2019 nově ozn.
jako p.p.č. 1134/18 o vým. 55 m2 a p.p.č. 1292/3 o vým. 12 m2 v k.ú. Bělá u Děčína, se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ******, za cenu 18.900,00 Kč + platná sazba DPH + ostatní náklady a s podmínkou
zatížení části pozemku dle GP č. 793-132/2019 nově ozn. jako p.p.č. 1134/18 věcným břemenem –
služebnost stezky v rozsahu dle GP č. 793-132/2019, pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- evidována žádost o prodej pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č. 1134/13 v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu
a zázemí k domu na pozemku st.p.č. 32 a jako zarovnání hranic;
- dále evidována žádost Povodí Ohře, s.p., o prodej pozemku p.č. 1292 a části pozemku p.č. 1291 k.ú. Bělá u
Děčína, které tvoří koryto Bělského potoka;
- vyhotoveným GP č. 793-132/2019 byly pozemky rozděleny dle skutečného způsobu užívání, bylo vyznačeno
věcné břemeno–služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín a byl vyzván k jednání i další uživatel
pozemků (návrh na usn. č. RM 20 09 37 29).
OMH eviduje žádost nájemce pozemku o prodej pozemku p.č. 85/2 a části pozemku p.č. 1134/13 v k.ú. Bělá u
Děčína na zahradu a zázemí k domu a jako zarovnání hranic. Žádost byla projednána v orgánech města a ZM
usnesením č. ZM 18 07 06 01 ze dne 20. 9. 2018 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 85/2 o vým.
197 m2 a část pozemku p.č. 1134/13 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Bělá u Děčína, s podmínkou
zřízení věcného břemene práva přístupu – služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín, bezúplatně.
Pozemek p.č. 1134/13 je v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – komunikace,
požadovaná část není jako komunikace využívána, je pod společným oplocením s domem žadatelů a je
užívána jako zahrada a zázemí k rodinnému domu. Žádost o prodej pozemku p.č. 85/2 byla následně ze
strany žadatelů zrušena, pozemek bude nadále užíván na základě stávající nájemní smlouvy.
OMH dále eviduje žádost Povodí Ohře, s.p., o prodej pozemků p.č. 1292 o vým. 31 m2 a části pozemku p.č.
1291 v k.ú. Bělá u Děčína, které tvoří koryto Bělského potoka. Žádost byla projednána v orgánech města a
ZM usnesením č. ZM 19 04 05 03 ze dne 25. 4. 2019 zveřejnilo záměr města prodat pozemek p.č. 1292 a
části pozemku p.č. 1291 k.ú. Bělá u Děčína. Část koryta potoka je v terénu situována jinak, než je vyznačeno
v katastrální mapě a potok protéká i přes soukromé pozemky a pod stavbou rodinného domu č.p. 67 na
pozemku st.p.č. 33.
Vyhotoveným GP č. 793-132/2019 byly pozemky rozděleny dle skutečného způsobu užívání a bylo vyznačeno
věcné břemeno–služebnost stezky pro oprávněného, tj. město Děčín. Dále bylo zjištěno, že část pozemku p.č.
1134/13 (ost. plocha-komunikace) dle GP nově ozn. jako p.p.č. 1134/19 a dále část pozemku p.č. 1267/2 (ost.
plocha-komunikace) dle GP nově ozn. jako díl „f“ jsou součásti zahrad a jsou pod společným oplocením s RD
na pozemcích st.p.č. 33 a st.p.č. 32 (ul. Družstevní) - záměr města zveřejněn usn. č. ZM 19 10 06 04 ze dne
12. 12. 2019. Vlastník domu na pozemku st.p.č. 33 byl vyzván k jednání a odkoupení užívaných částí
pozemků (návrh na usn. č. RM 20 09 37 29).
Prodejem částí pozemků evidovaných jako ost. plocha – komunikace (ul. Družstevní) nedojde ke zúžení
jízdního profilu místní komunikace ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen přístup k jiné
nemovitosti.
Za užívání částí pozemků bez právního důvodu bude účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky
zpětně.
Část pozemku st.p.č. 32, dle GP nově ozn. jako p.p.č. 1620 - vodní plocha-vodní tok, je ve vlastnictví
soukromé osoby a bude řešen mezi vlastníkem pozemku a Povodím Ohře, s.p.
Jedná se o prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína dle GP - p.č. 85/2 - díl „a“ o vým. 36 m2
- p.č. 1134/13
- díl „b“ o vým. 43 m2
- díl „c“ o vým. 1 m2
- díl „e“ o vým. 7 m2
- p.č. 1134/19 o vým. 8 m2
- p.č. 1267/2 - díl „f“ o vým. 12 m2
- p.č. 1291 - p.č. 1291/1 o vým. 10 m2
- p.č. 1291/2 o vým. 9 m2
- díl „g“ o vým. 696 m2
- p.č. 1292 - díl „i“ o vým. 14 m2
- p.č. 1292/3 o vým. 12 m2
Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo 1000,- Kč/m2
zarovnání hranic – koeficient 0,2, tj. 200,00 Kč/m2

za účelem bydlení – koeficient 0,6, tj. 600,00 Kč/m2
zahrada – koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2
p.p.č. 1134/18 - díly „b“ + „f“ - 55 m2 – zahrada - 16.500,00 Kč
p.p.č. 1134/19–8 m2 – zarovnání hranic - 1.600,00 Kč
p.p.č. 1291/1–10 m2 – zarovnání hranic - 2.000,00 Kč
p.p.č. 1291/2–9 m2 – bydlení - 5.400,00 Kč
p.p.č. 1292/3–12 m2 – zarovnání hranic - 2.400,00 Kč
Povodí Ohře, s.p., Chomutov – jedná se o organizační složku státu, prodej bude realizován za cenu dle
znaleckého posudku č. 5889-6/20
- p.p.č. 1291/3 - díly „c“ + „g“ - 698 m2
- p.p.č. 1292/2 - díly „a“ + „i“ + „e“ - 57 m2
Poplatek za užívání pozemků bez právního důvodu ve výši nájemného za tři roky zpětně, tj.
a) pozemky dle GP nově ozn. jako p.p.č. 1291/1, 1291/2,1134/19
- p.č. 1291/1, 1134/19 - zahrada - 10,00 Kč/m2/rok - 18 m2 - 180,00 Kč/rok, tj. 540,00 Kč
- p.č. 1291/2 - pod stavbou - 40,00 Kč/m2/rok - 9 m2 - 360,00 Kč/rok, tj. 1080,00 Kč - celkem 1.620,00 Kč
b) pozemky dle GP nově ozn. jako p.p.č. 1134/18 a p.č. 1292/3 - zahrada - 10,00 Kč/m2/rok 67 m2 - 670,00 Kč/rok, tj. celkem 2.010,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: zahrada-zázemí, zarovnání hranic, vypořádání majetkoprávního nesouladu
Žadatelé:
Povodní Ohře, s.p., Chomutov
******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:

Příloha: 1291 povodi zad an.pdf

Komentář:

Příloha: 85 bela zad an.pdf

Komentář:

Příloha: bela km.pdf

Komentář:

Příloha: gp793-132-2019 an.pdf

Komentář:

Příloha: bela_druzstevni foto.pdf

Komentář:

Příloha: 85 bela foto.pdf

Komentář:

Příloha: 1134 bela foto.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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