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Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
nabytí pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku
města.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
1. nabytí pozemků p.č. 2904/36 o vým. 26 m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č.
2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a
2. uzavření smlouvy č. 15/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi
ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků 2904/36 o vým. 26 m2, p.č.
2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5.9. 2017 nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú.
Děčín do majetku města a usnesením č. RM 17 15 37 32 doporučila zastupitelstvu města schválit nabytí
pozemků p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 a p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města.
Dále rada města projednala nabídku ČR – ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Děčín do majetku města
a usnesením č. RM 17 15 37 33 doporučila zastupitelstvu města
1. schválit nabytí pozemků p.č. 2904/36 o vým. 26 m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a
p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města a
2. schválit uzavření smlouvy č. 15/U/VOB/2017 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků 2904/36 o vým. 26
m2, p.č. 2904/37 o vým. 18 m2, p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 a p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 v k.ú. Děčín do majetku
města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučila bezúplatný převod pozemků a uzavření smlouvy

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín do majetku města;
- pozemky jsou v evidenci katastru nemovitostí vedeny jako komunikace, ve skutečnosti jsou užívány jako
součást veřejné zeleně - ul. Myslbekova, z tohoto důvodu byla vyžádána stanoviska odborů;
- dále bezúplatný převod pozemků p.č. 2904/36, p.č. 2904/37, p.č. 2904/38 a p.č. 2904/39 v k.ú. Děčín do
majetku města – pozemky pod stavbou místní komunikace IV. třídy vedené v pasportu komunikací, která je ve
vlastnictví a správě města – chodníky, ul. Pohraniční;
- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích – stanoviska nebyla vyžadována;
- současně byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2904/36-2904/39 k.ú.
Děčín.
Vyjádření-zeleň
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr, s převodem pozemků p. č. 2904/1, 2904/35 v k.ú. Děčín souhlasí.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1,
2904/35 v k.ú. Děčín.
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SC – smíšená centrální zóna. S
převodem pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín:
- přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu,
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné
výroby a služeb;
- nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 4–5, intenzita zastavění pozemku v %: 75–100 Doporučené typy domů:
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a
„vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality
(tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba architektonických prvků a detailů,
členění fasád, oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní vestavby).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy DS – plocha pro silniční dopravu.
OSC – jako příslušný silniční a správní úřad doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín
do majetku města, jedná se o veřejné prostranství.
OKD – jako správce majetku města a veřejné zeleně souhlasí s převodem pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v
k.ú. Děčín do majetku města.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu pozemků p. č. 2904/1 a 2904/35 v k.ú. Děčín do
majetku města. Pozemky jsou užívány jako veřejná zeleň.
OMH – doporučuje převod pozemků p. č. 2904/1 a p.č. 2904/35 v k.ú. Děčín, v současné době jsou užívány
jako součást městské zeleně podél komunikace I. třídy - ul. Myslbekova. Po projednání bude vlastník
pozemků informován o usnesení zastupitelstva města a následně bude předložena ke schválení příslušná
smlouva.
Pozemky p.č. 2904/36, 2904/37, 2904/38 a 2904/39 k.ú. Děčín – jedná se o bezúplatný převod pozemků pod
stavbou chodníků (ul. Pohraniční) do majetku města – stavba místní komunikace IV. třídy vedená v pasportu

komunikací pod evidenčním číslem 156d, ve vlastnictví a správě města, tj. vypořádání majetkoprávního
nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
OMH současně obdržel návrh příslušné smlouvy č. 15/U/VOB/2017, z tohoto důvodu je předkládána k
projednání v orgánech města tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemků do majetku města.
Jedná se o nabytí pozemků v k.ú. Děčín
p.č. 2904/1 o vým. 208 m2 – zeleň
p.č. 2904/35 o vým. 19 m2 – zeleň
p.č. 2904/36 o vým. 26 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/37 o vým. 18 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/38 o vým. 2 m2 – pod komunikací
p.č. 2904/39 o vým. 3 m2 – pod komunikací
Cena: bezúplatný převod
Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha
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