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Název:
Prodej pozemku p.č. 268 v k.ú. Vilsnice
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Vilsnice a
schvaluje
prodej pozemku p.č. 268 o výměře 617 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, do
podílového spoluvlastnictví, podíl ve výši ½ paní ****** a podíl ve výši ½ panu ****** za cenu 185.100,- Kč +
ostatní náklady.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 16 21 37 13 ze dne 06.12.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku p.č. 268 o výměře 617 m2 v k.ú. Vilsnice, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového
spoluvlastnictví, podíl ve výši ½ paní ******I a podíl ve výši ½ panu ****** za cenu 185.100,- Kč + ostatní
náklady.

Cena:

185 100,00

Návrh postupu:

RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Dne 18.05.2016 obdržel OMH žádost manželů ****** o prodej pozemku p.č. 268 k.ú. Vilsnice za účelem
zahrady
- Na pozemek je evidována nájemní smlouva na zahradu s p. ******
- Po projednání záměru města pozemek prodat v radě města, obdržel OMH dne 01.08.2016 žádost o prodej
pozemku od sourozenců ****** – viz příloha
- Po zveřejnění záměru města usnesením ZM bylo zájemcům o prodej sděleno, že prodej proběhne formou
dohadovacího řízení
- Na základě tohoto sdělení odstoupili manželé ****** od prodeje pozemku
- Jedinými žadateli se stali sourozenci ******, kteří o prodej pozemku mají nadále zájem – viz příloha
- Záměr RM č. RM 16 13 37 18 ze dne 12.07.2016 - A
- Záměr ZM č. ZM 16 07 10 33 ze dne 22.09.2016 - A
Poznámka OSU: nemá námitek k prodeji pozemku na zahradu. Pozemek se dle platného Územního plánu
města Děčín nachází v nezastavitelném území a je součástí zóny ZPF - ZÓNA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR.
Plánovaný záměr není s regulativem funkčního využití zóny v rozporu. S prodejem souhlasí.
Funkční využití zóny ZPF dle Územního plánu města Děčín:
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví,
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury,
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a
plochy, přístupové komunikace,
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady,
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících
zahrádkářských osad max. 25m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že nový rozpracovaný Územní plán Děčín řadí tento pozemek do oblasti
ZN – Zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.
Poznámka OR: v lokalitě nemá žádný záměr. S prodejem souhlasí.
Poznámka OMH : nemá námitek k prodeji pozemku.
Nájemní smlouva: 1x na celý pozemek na zahradu – ******
Návrh ceny za prodej: dle Zásad: tj. II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,3 (zahrada) = 300, Kč/m2
při celkové výměře 617 m2 = 185.100,- Kč
Žadatelé o prodej: ****** - nejsou v evidenci dlužníků města
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