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Název:
Prodej pozemků p.č. 915/1, 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr - N
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Krásný Studenec a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemky p.č. 915/1 o výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o
výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 18 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky
p.č. 915/1 o výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný
Studenec, tj. variantu č. 2.
Současně RM projednala variantu č. 1, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 915/1 o
výměře 13.998 m2, p.č. 915/2 o výměře 4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Krásný Studenec s
předkupním právem pro statutární město Děčín po dobu 20 let.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- RM usnesením č. RM 16 03 37 06 ze dne 02.02.2016 schválila pronájem pozemků p.č. 915/2 o výměře
4.516 m2 a st.p.č. 225 o výměře 45 m2, v k.ú. Krásný Studenec, pro ARTCZECH.COM o.s., se sídlem
Zámecká 1097/7, Děčín I, za účelem provozování dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se
speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu 5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou
- V souladu s usnesením RM byla uzavřena nájemní smlouva s platností od 01.06.2016
- S ohledem na tento záměr sdružení zakoupilo od Mysliveckého spolku Stráž Děčín objekt chatky, stojící na
st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec (pozemek ve vlastnictví města Děčín)
- Dne 30.05.2017 obdržel OMH žádost spol. Artczech.com o.s., Zámecká 7/1097, Děčín I, zast. předsedou
****** a členem ****** o prodej pronajatých pozemků p.č. 915/1 a st.p.č. 225 k.ú. Krásný Studenec a současně
i o prodej sousedního pozemku p.č. 915/2 k.ú. Krásný Studenec
- Pozemky jsou v současné době využity tímto občanským sdružením jako lesní klub a jejich využití by zůstalo
totožné
Nájemní smlouva: 1x na pozemky p.č. 915/2 a st.p. 225 k.ú. Krásný Studenec za účelem provozování
dětského lesního klubu pro děti předškolního věku se speciálním zaměřením na soužití s přírodou, za cenu
5.058, Kč/rok, na dobu neurčitou – žadatel o prodej
Návrh ceny za prodej – výměra pozemků – 13.998 + 4.516 + 45 m2 = 18.559 m2
varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 – zahrada = 300,00 Kč/m2, při celkové
výměře 18.559 m2 = 5.567.700,00 Kč
varianta č. 2 - dle Zásad: tj. II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 – podnikání = 800,00 Kč/m2, při celkové
výměře 18.559 m2 = 14.847.200,00 Kč
Žadatelé nejsou v evidenci dlužníků města – spol. Artczech.com o.s., Zámecká 1097/7, Děčín I
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Vysvětlivky:
OSC: v roce 2015 OSC nedoporučil pronájem pozemků s poukazem, že k požadovanému záměru dětského
lesního klubu není prověřena dopravní obslužnost lokality. V loňském a letošním roce silniční správní úřad
zaznamenal stížnosti na skutečnost, že motorová vozidla přejíždějí soukromé pozemky (louky a pastviny) a
parkují mimo pozemky místních komunikací. OSC opakuje, že bez zpracování studie dopravní obslužnosti a
následné realizace příjezdové komunikace nelze z hlediska silničního správního úřadu souhlasit s prodejem
výše uvedených pozemků k požadovanému účelu, tedy k provozování tzv. lesní dětské školky.
OŽP: po konzultaci s ředitelem Lesního úřadu Děčín, p.o., nemá z hlediska životního prostředí námitek k
prodeji pozemků za účelem dalšího provozování dětského lesního klubu pro předškolní vzdělávání se
speciálním zaměřením na soužití s přírodou („lesní školka“).
OSU: nedoporučuje k prodeji pozemky st.p.č. 225, parc. č. 915/1, 915/2 v katastrálním území Krásný
Studenec, neboť se jedná o chráněné území. Pozemky p.č. 915/2 a st.p.č. 225 se nachází dle platného
Územního plánu města Děčín v zastavěném území a p.č. 915/1 v nezastavěném území. Pozemky jsou
součástí zóny CHÚ – zóna chráněných území. S prodejem pozemků nesouhlasí, vzhledem ke skutečnosti, že
pozemky se nachází v zóně CHÚ a jakákoliv stavba zde není přípustná.
Funkční využití zóny CHÚ dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
Přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo
zařízení, Výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy
Nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně,
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0 intenzita zastavění pozemku v %: 0.
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy
NZ.2 – plocha zemědělská /trvalý travní porost.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: nemá námitek k prodeji pozemků.
OKD: nemá námitek k prodeji pozemků. Upozorňuje, že pozemky jsou napojeny na síť místních komunikací
přes pozemky jiného vlastníka.
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