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Název:
Prodej části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
schvaluje
prodej části pozemku p. č. 1561/1 (nově dle GP č. 2675-267/2019 ozn. jako p. č. 1561/13) k. ú. Děčín o
výměře 42 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 8.400,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 21.1.2020 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn. č. RM 20 02 37 20
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1561/1 (nově dle GP č. 2675-267/2019
ozn. jako p. č. 1561/13) k. ú. Děčín o výměře 42 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu
8.400,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:

8 400,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
- OMH obdržel žádost o vydržení části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín, která dle žadatele byla v 70. letech
při výstavbě mateřské školy ul. Liliová oddělena, a kterou žadatel řádně užívá;
- OMH zažádal příslušné odbory o vyjádření k vydržení pozemku, popř. prodeji požadované části;
- místním šetřením bylo OMH zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele;
- OMH žadateli sdělil, že jedinou formou narovnání majetkoprávní nesouladu je prodej z majetku města;
- žadatel si následně zažádal o prodej požadované části;
- po zveřejnění záměru města prodat část pozemku, zajistil OMH vypracování komplexního geometrického
plánu pro oddělení;
- GP bylo zjištěno, že majetkoprávní nesoulad se týká také vlastníků sousedících pozemků nacházející se v
těsné blízkosti oplocení MŠ Liliová;
- OMH za účelem majetkoprávního nesouladu osloví vlastníky přilehlých nemovitostí k odkupu částí pozemku
p. č. 1561/1 k. ú. Děčín dle geometrického plánu.
RM záměr usn. č. RM 19 14 37 36 ze dne 20.8.2019
ZM záměr usn. č. ZM 19 07 05 09 ze dne 26.9.2019
Poznámka:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování památkové péče nemá námitek k převodu části pozemku parc. č.
1561/1 v katastrálním území Děčín. Dále souhlasíme s komplexním řešením majetkoprávního nesouladu v
dané lokalitě. 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
pozemek p.č. 1561/1 k.ú. Děčín se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v
zastavěném území v zóně OV – objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. S
převodem jeho části za účelem narovnání majetkoprávních vztahů souhlasíme. Funkční využití zóny OV dle
čl. 8 odst. 1 písm. e vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny
Územního plánu města Děčín. Přípustné: plochy a objekty školství, kultury a osvěty, veřejné stravování a
ubytování, zdravotnictví a sociální péče, správa a administrativa, podnikatelská činnost zaměřená na služby
související s funkcí objektu, přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť
MHD, odstavné a parkovací plochy, veřejné WC, zeleň liniová a plošná, garáže, nezbytná technická
infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se zachováním dominantní funkce občanské
vybavenosti. Výjimečně přípustné: velkoplošné obchodní jednotky. Nepřípustné: průmyslová výrobní a
skladovací činnost, výrobní služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 2- 4 intenzita zastavění v %: 50- 70
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1561/1
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy O – plocha občanského vybavení.
OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodům částí pozemku p.p.č 1561/1 v k.ú. Děčín na
jednotlivé vlastníky sousedních parcel v ulicích Liliová a Liberecká. Jedná se o postupné narovnání
majetkoprávního nesouladu, vzniklého při výstavbě MŠ Liliová v 70. letech minulého století.
OSK - po projednání s ředitelkou Mateřské školy Děčín II, Liliova 277/1, příspěvková organizace ******,
souhlasí s převodem části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín ****** v případě, že oddělená plocha nebude
zasahovat do plochy, kterou využívá MŠ jako zahradu.
Jedná se o část pozemku, která byla v 70. letech minulého století při výstavbě školy v ulici Liliova, Děčín II
oddělena plotem. Souhlasné stanovisko za stejných podmínek dáváme i pro řešení komplexního
majetkoprávního nesouladu v případě vlastníků sousedních pozemků nacházejících se v blízkosti ulic Liliova a

Liberecká, které jsou zaploceny a užívány jako zahrady. MŠ Liliová - Ve výše uvedené věci sděluji, že s
převodem předmětné části pozemku souhlasím v případě, že se jedná o pozemek, který využívá ****** a
nezasahuje do plochy, kterou využíváme jako zahradu MŠ.
OKD - nemá námitek k převodu části pozemku p.č. 1561/1 k.ú. Děčín.
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se nejedná o vydržení pozemku, neboť je v terénu patrná hranice
mezi pozemky ve vlastnictví města a žadatele. Geometrickým plánem se prokázalo, že se majetkoprávní
nesoulad týká vlastníků sousedících částí pozemků nacházející se v blízkosti ulic Liliová a Liberecká, které
jsou zaploceny a užívány jako zahrady, z tohoto důvodu OMH bude následně jednat s jednotlivými vlastníky o
majetkoprávním vyrovnání.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady
Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad
Žadatel: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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Vysvětlivky:

Příloha: KM 1561-1-101 zakres.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO GP
2676-267-2019.pdf

Komentář:

Příloha:

ANO Zadost
1561-1-101.pdf

Komentář:

Příloha:

Foto 1561-1-101
letecka.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Ing. Martin Kříž

Předkladatel:
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