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Název:
Prodej pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 260 o vým. 164 m2 v k.ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, do
podílového spoluvlastnictví, a to ******, za cenu 82.000,00 Kč + poplatek ve výši nájemného za užívání
pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady + platná sazba DPH.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 1. 9. 2020 návrh na prodej pozemku v k.ú. Nebočady a
usnesením č. RM 20 16 37 14 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 260 o vým. 164
m2 v k.ú. Nebočady, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví, a to ******, za cenu
82.000,00 Kč + poplatek ve výši nájemného za užívání pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady +
platná sazba DPH.
Cena:

82 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Vyjádření – k původní žádosti o směnu
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek ke směně
pozemku p.č. 260 za pozemky p.č. 809/24 a p.č. 619 v katastrálním území Nebočady.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 260 k.ú. Nebočady se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BV-smíšená zóna s RD
venkovského typu. Pozemek p.č. 809/24 a 619 k.ú. Nebočady se nachází mimo zastavěné území v zóně
LPF-zóna pozemků k plnění funkcí lesa. Nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního
rozvoje kraje, vymezuje přes pozemky p.č. 260, 809/24 a 619 k.ú. Nebočady koridor technické
infrastruktury-vedení 110 kV TR Želenice- (TR Babylon). Platný Územní plán města Děčín tento koridor dále
zpřesňuje a vede ho mimo výše zmíněné pozemky. Se směnou souhlasíme. Funkční využití zóny BV dle čl. 8
odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního
plánu města Děčín. Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými
zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální
občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské
aktivity, odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby
(pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby. Nepřípustné: ostatní rušící
výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 + podkroví, intenzita zastavění v %: 15.
Funkční využití zóny LPF dle čl. 8 odst. 2 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: produkční, ochranná, vodohospodářská,
ekologická a rekreační funkce, zařízení a plochy pro lesní hospodaření a pro obranu a ochranu státu, účelové
stavby sloužící pro plnění funkcí lesa, myslivost. Výjimečně přípustné: komunikační síť a parkování, účelové a
turistické cesty, cyklostezky, systémy technické infrastruktury. Nepřípustné: činnost nesouvisející s využitím
pozemků k plnění funkcí lesa. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění
pozemku v %: dle konkrétní stavby.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 260 k.ú.
Nebočady do zastavěného území do plochy BI-bydlení individuální v rodinných domech-městské. Pozemky
p.č. 619 a 809/24 k.ú. Nebočady řadí do nezastavěného území do plochy DS-plocha pro silniční dopravu.
Přes oba pozemky je vymezen koridor pro silniční dopravu.
OSC – nemá námitek k majetkoprávnímu vypořádání pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady směnou za p.p.č.
809/24 a 619 k.ú. Nebočady.
OKD – nemá námitek ke směně pozemku p.č. 260 za pozemek p.č. 809/24, p.č. 619 k.ú. Nebočady.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek ke směně pozemku p.č. 260 o výměře 164 m2 za
pozemek p.č. 809/24 o výměře 9 m2 a p.p.č. 619 o výměře 284 m2, vše v k.ú. Nebočady.
OMH – eviduje žádost o směnu pozemku p.č. 260 (zahrada) ve vlastnictví města za pozemek p.č. 619 (ostatní
plocha-ostatní komunikace) ve vlastnictví žadatele, oba v k.ú. Nebočady. V rámci prováděné revize katastru
nemovitostí byl žadatel katastrálním úřadem vyzván k narovnání majetkoprávního nesouladu, neboť na
pozemku p.č. 260 ve vlastnictví města jsou umístěny jeho stavby, které nejsou v katastru nemovitostí
evidovány. Dle sdělení žadatele pozemek p.č. 260 se stavbami užívá jako zázemí k nemovitosti č.p. 43 na
pozemku p.č. 261, kterou i s navazujícími pozemky získal dědictvím v roce 1985 a stavby na pozemku p.č.
260 v té době již existovaly. Následně po provedené směně je možné ze strany žadatele provést zápis staveb
do evidence katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 809/24 k.ú. Nebočady (ostatní plocha-ostatní komunikace)
není v žádosti uváděn, žadatel byl informován, že s ohledem na jeho polohu je nutné jej do směny rovněž
zahrnout.
NOVÉ SKUTEČNOSTI
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 5. 2020 návrh na směnu pozemků v k.ú. Nebočady – návrh
na usn. č. RM 20 09 37 24 – materiál byl odložen, usnesení nebylo přijato. Na základě úkolu z PVO byla s
žadatelem projednána možnost prodeje ev. pronájmu pozemku p.č. 260 k.ú. Nebočady pod stavbou v jeho
vlastnictví. Žadatel má zájem o prodej pozemku tak, aby následně mohl dokončit zápis stavby do evidence
katastru nemovitostí.

- RM záměr - usn. č. RM 20 11 37 17 ze dne 9.6. 2020
- ZM záměr - usn. č. ZM 20 04 08 62 ze dne 25. 6. 2020
Jedná se o prodej pozemku p.č. 260 o vým. 164 m2, v k.ú. Nebočady.
Cena pozemku dle „Zásad“:
III. pásmo - pozemek pod stavbou - 500,00 Kč/m2 – celkem 82.000,00 Kč
Poplatek za užívání pozemku bez právního důvodu ve výši nájemného
40,00 Kč/m2/rok (pod drobnou stavbou) za 3 roky zpětně – celkem 19.680,00 Kč.
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města
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Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:

Ing. Jiří Anděl CSc.
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