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Název:
Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Krásný Studenec a
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní
náklady s tím, že kupující bere na vědomí, že komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.

Stanovisko RM:
RM dne 22.08.2017 usnesením č. RM 17 14 37 21 doproučila ZM variantu č. 1, tj. schválit prodej části
pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550
m2) se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ****** za cenu 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že kupující
bere na vědomí, že komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení schválit prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný
Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 550 m2) se všemi součástmi a
příslušenstvím, pro ****** za cenu 150,00 Kč/m2 + ostatní náklady s tím, že kupující bere na vědomí, že
komunikace je veřejně přístupná a zůstane veřejně přístupná .

Cena:

800,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej části pozemku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatel je vlastníkem pozemků p.č. 572, 566/1 a st.p.č. 214, 215 k.ú. Krásný Studenec – bývalé JZD
- Požadovaný pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec rozděluje uvedené nemovitosti na dvě části – viz
příloha
- Z důvodu sjednocení a budoucího zabezpečení „areálu“, požádal vlastník o prodej části pozemku p.č. 1599
k.ú. Krásný Studenec – viz příloha
- Usnesením č. RM 17 02 37 23 ze dne 24.01.2017 rada města nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat
část tohoto pozemku
- ZM projednalo návrh na prodej části tohoto pozemku dne 22.02.2017 a projednání odložilo
- OMH na základě úkolu svolal místní šetření za účasti OMH, OSC, OKD a žadatele
- Bylo zadáno vypracování vytyčovacího náčrtu pro vytyčení hranic části pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný
Studenec
- Při předání vytyčené hranice pozemku bylo zjištěno, že pozemek p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec je svahem
nad stávající cestou
- Cesta leží na pozemku žadatele – st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec
- Na základě toho byl předložen návrh na usnesení ve smyslu revokace přijatého usnesení RM, kterým RM
nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku a současně návrh na doporučení zveřejnění
prodeje části pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec
- V návaznosti na nové skutečnosti a skutečný stav, nemá OMH námitek k prodeji části pozemku p.č. 1599
k.ú. Krásný Studenec za účelem sjednocení areálu ve vlastnictví žadatele
- V tomto materiálu jsou uvedena aktualizovaná stanoviska dotčených odborů
- V souladu s úkolem z PVO je součástí materiálu do jednání RM a ZM pro případné schválení konkrétního
prodeje části pozemku žadateli ujednání, že kupující bude cestu nadále udržovat a ponechá ji veřejně
přístupnou - toto je součástí návrhu na usnesení a zakomponováno do kupní smlouvy
Přijatá usnesení RM a ZM:
RM usnesením č. RM 17 02 37 23 ze dne 24.01.2017 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec o výměře cca 550 m2 v k.ú. Krásný Studenec.
ZM dne 22.02.2017 projednalo návrh na prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec a projednání
odložilo.
Následně RM usnesením č. RM 17 10 37 14 ze dne 23.05.2017 schválila revokaci usnesení č. RM 17 02 37
23 ze dne 24.01.2017 v plném znění, z důvodu nových skutečností. Usnesením č. RM 17 10 37 15 ze dne
23.05.2017 RM doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Usnesením č. ZM 17 06 06 05 ze dne 29.06.2017 ZM zveřejnilo záměr města prodat část pozemku p.č. 1599
v k.ú. Krásný Studenec o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Nové skutečnosti:
Žadatel byl písemně vyrozuměn o usnesení ZM i o výši kupní ceny dle Zásad.
Poté OMH obdržel písemnost s námitkou na stanovenou výši kupní ceny – viz příloha.
Po žádosti o doplnění konkrétní cenové nabídky, zaslal žadatel doplňující informaci – viz příloha.
Na základě toho je návrh na usnesení předložen ve dvou variantách – za cenu dle Zásad a za cenu zaslanou
žadatelem.
Vzhledem k tomu, že není zřejmé, zda žadatel pozemek odkoupí (v návaznosti na schválenou kupní cenu),
OMH zatím nevyhotovil geometrický plán.
Nájemní smlouva: 0
Návrh ceny za prodej – výměra pozemku – cca 550 m2
varianta č. 1 - dle Zásad: tj. II. pásmo – tj. 1000,00 Kč/m2 s koef. 0,8 (podnikání = 800,00 Kč/m2 = 440.000,00
Kč
varianta č. 2 – dle návrhu žadatele – 150,00 Kč/m2 = 82.500,00 Kč
Žadatel není v evidenci dlužníků města – ******
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Vysvětlivky:
OSC: na základě provedeného místního šetření sděluje: bylo zjištěno, že účelová komunikace pravděpodobně
neleží na p.č. 1599 k.ú. Krásný Studenec, ale na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec. Souhlasí s prodejem p.č.
1599 k.ú. Krásný Studenec za podmínky zachování veřejného přístupu na účelovou komunikaci na st.p.č. 214
k.ú. Krásný Studenec. K zajištění veřejného přístupu na účelovou komunikaci doporučuje buď zřídit věcné
břemeno ve prospěch veřejného přístupu na st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec, popřípadě směnit pozemek p.č.
1599 k.ú. Krásný Studenec za část st.p.č. 214 k.ú. Krásný Studenec.
OKD: nemá námitek k prodeji
OŽP: souhlasí s prodejem pouze za podmínky, že na předmětmou část pozemku bude zřízeno věcné
břemeno práva chůze a jízdy, jelikož se jedná o část ostatní komunikace.
OSU: nedoporučuje k prodeji, neboť i přes tuto část pozemku lze zajistit přístup na okolní pozemky.
Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území a je veden
jako ostatní komunikace. Pozemek je součástí zóny ZV - areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví. S
prodejem části pozemku nesouhlasí z důvodu průchodnosti a přístupu na okolní pozemky a zároveň
doporučuje zaktualizovat stav v KN.
Funkční využití zóny ZV dle Územního plánu města Děčín: ZV - areály a služby zemědělské výroby,
zahradnictví
Přípustné: zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do produkčních areálů
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, zahradnictví, rybářství,
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí zóny, služební bydlení,
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – 2 podlaží + podkroví (připouští se možnost zohlednit speciální
charakter zemědělských staveb), intenzita zastavění pozemku v %: až 60 (zohlednit speciální výrobní
charakter).
Poznámka: Pro informaci uvádí, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do návrhové
přestavbové plochy SV – Plocha smíšená obytná vesnická.
OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OMH: s ohledem na skutečnost, že vytyčovacím náčrtem bylo prokázáno, že projednávaná část pozemku
není cestou ale svahem, resp. strží nad cestou, nemá OMH námitek k prodeji. S ohledem na tuto skutečnost
si OMH vyžádal aktualizovaná stanoviska dotčených odborů. Vzhledem k tomu, že pozemek je veden v KN
jako ostatní komunikace, dle zákona o pozemních komunikacích vyplývá vlastníkovi pozemku povinnost
ponechat tuto komunikaci veřejně přístupnou. Na pozemku vedeném v KN jako ostatní komunikace nelze
zřizovat věcná břemena, neboť zachování přístupu vyplývá ze zákona. V souladu s uloženým úkolem z PVO
bude součástí materiálu do jednání RM a ZM pro případné schválení konkrétního prodeje části pozemku
žadateli, ujednání, že kupující bude cestu nadále udržovat a ponechá ji veřejně přístupnou - toto bude
součástí návrhu na usnesení a zakomponováno do kupní smlouvy
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