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Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat části pozemků p. č. 2759/1, p. č. 2760 a p. č. 2761/5 vše k. ú. Podmokly o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vypracován.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 3.3.2020 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Podmokly a usnesením
č. RM 20 05 37 06 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků p. č. 2759/1,
p. č. 2760 a p. č. 2761/5 vše k. ú. Podmokly o výměrách dle geometrického plánu, který bude vypracován.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Stanoviska:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č.
2805/1, 2807/3 v katastrálním území Podmokly za účelem výstavby spínací stanice. OSU - oddělení
územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky p.č. 2759/1, 2760 a 2761/5 k.ú.
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně Zzóna rekreační a klidová. Upozorňujeme, že na pozemku p.č. 2760 k.ú. Podmokly je vedena veřejně
prospěšná stavba K 28- jednotná kanalizace v ulici Kladské (U sv. Jana) a to v úseku od ulice Jiřího z
Poděbrad do stávající stoky v Dělnické ulici. S prodejem souhlasíme za předpokladu, že nedojde k omezení
přístupu na pozemek p.č. 2760 k.ú. Podmokly a ohrožení realizace VPS K28. Funkční využití zóny Z dle čl. 8
odst. 1 písm. l vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního
plánu města Děčín. Přípustné: krátkodobá rekreace a volná čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující
přírodní charaktera a aktivity daného území; areály, objekty, zařízení rekreačních služeb a veřejného
stravování, zařízení kultury, osvěty a sportu, veřejného stravování, pěší a turistické trasy, cyklistické trasy,
vyhlídky, odpočívky, nezbytné ostatní účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení a
vybavení, zahrádkářské osady. Výjimečně přípustné: zařízení a plochy specifického charakteru. Nepřípustné:
všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem poslání této zóny.
Prostorové uspořádání počet podlaží: 1- zahrádkářské osady, 1- 2 ostatní (zohlednit specifický charakter)
intenzita zastavění pozemku v %: do 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 2759/1
k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy ZO- zeleň ochranná a izolační. Pozemek p.č. 2760 a 2761/5
k.ú. Podmokly řadí do plochy DS- plocha pro silniční dopravu.
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji částí p.p.č. 2759/1, p.p.č. 2760 a p.p.č. 2761/5 v k.ú. Podmokly
za účelem výstavby spínací stanice.
OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji částí pozemků p.p.č. 2759/1, p.p.č. 2760 a
p.p.č. 2761/5 v k. ú. Podmokly na výstavbu spínací stanice dle nově předloženého návrhu.
OKD - na pozemku p. č. 2760 a části p. č. 2761/5, p. č. 2759/1 k.ú. Podmokly se nachází místní komunikace.
K prodeji doporučujeme pouze část pozemku p.č. 2759/1 k. ú. Podmokly po oddělení části pod stavbou
chodníku.
OMH - obdržel žádost společnosti ČEZ a.s. o prodej částí pozemků v těsné blízkosti lesoparku Bažantnice za
účelem výstavby spínací stanice. Z důvodu negativních stanovisek dotčených odborů bylo žadateli
doporučeno přehodnotit umístění budoucí stavby. Žadatel provedl v blízké lokalitě místní šetření a následně
zaslal OMH novou žádost. OMH zažádal o nová stanoviska. S prodejem uvedených částí pozemků na
výstavbu spínací stanice o výměře cca 114 m2 souhlasíme, jedná se pouze o plochu bez komunikace.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,00 Kč/m2 - koef.0,8 - tj. 800.00 Kč/m2, tj. celkem cca 91.200,00 Kč.
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba spínací stanice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín IV
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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