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Název:
Prodej nemovitostí v k.ú. Březiny u Děčína - záměr N
Mimořádný materiál:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku st.p.č. 358, jehož součástí je stavba č.p. 151, části
pozemku p.č. 428/6, pozemku p.č. 332/2, vše v k.ú. Březiny u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat pozemek st.p.č. 358 o výměře 1 239 m2, jehož součástí je stavba č.p. 151, část pozemku
p.č. 428/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pozemek p.č. 332/2 o výměře 466 m2,
vše v k.ú. Březiny u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na prodej pozemku st.p.č. 358, jehož součástí je stavba č.p. 151, části pozemku
p.č. 428/6, pozemku p.č. 332/2, vše v k.ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 20 17 37 01 nedoporučila
zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č. 358 o výměře 1 239 m2, jehož součástí je
stavba č.p. 151, část pozemku p.č. 428/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pozemek
p.č. 332/2 o výměře 466 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína, tj. variantu č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat
pozemek st.p.č. 358 o výměře 1 239 m2, jehož součástí je stavba č.p. 151, část pozemku p.č. 428/6 o výměře
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pozemek p.č. 332/2 o výměře 466 m2, vše v k.ú. Březiny u
Děčína a variantu č. 3, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st.p.č. 358 o
výměře 1 239 m2, jehož součástí je stavba č.p. 151, pozemek p.č. 428/6 o výměře 5 629 m2, pozemek p.č.
332/2 o výměře 466 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína.
Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva:
- OMH obdržel žádost ****** o prodej pozemku st.p.č. 358, jehož součástí je stavba č.p. 151, části pozemku
p.č. 428/6, pozemku p.č. 332/2 vše v k.ú. Březiny u Děčína;
- žadatel plánuje objekt přebudovat na garáže a odkoupit část pozemku p.č. 428/6 k.ú. Březiny u Děčína v
minimální šíři 6 metrů kolem objektu (2 jízdní pruhy);
- v případě schválení záměru města prodat tyto nemovitosti bude zveřejnění záměru uskutečněno na úřední
desce a způsobem umožňující dálkový přístup;
OR- eviduje Studii dopravního řešení, sídliště Březiny z roku 2015. Na výše uvedených pozemcích je
navrženo parkoviště – situace ze studie viz. příloha. Po konzultaci s cyklokoordinátorem města je možné o
tomto budoucím parkovišti uvažovat jako o záchytném pro cyklostezku Ploučnice, která vede z Osečné
(Podještědí) do Děčína.
V blízkosti této lokality se bude realizovat projekt v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín 2019“ s
názvem „Návrat ke koupání v řekách“. Bližší umístění - viz. příloha. Je předpoklad, že návštěvníci by také
uvítali možnost parkování poblíž.
Dále upozorňuje, že předmětný pozemek má zájem využít zhotovitel akce „Revitalizace veřejného prostranství
panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ a to přibližně do jara roku 2021. Eviduje také zájem na tomto pozemku
zřídit sportoviště. K tomuto však nemá bližší informace. Z výše uvedených důvodů v současné době (do
vyjasnění shora uvedeného) doporučuje předmětné pozemky ponechat ve vlastnictví města.
OSC - nemá námitek k prodeji č.p. 151 a částí p.p.č. 428/6 a p.č. 332/2 k.ú. Březiny u Děčína na výstavbu
garáží. Před realizací výše uvedeného prodeje doporučujeme prověřit realizovatelnost záměru dopravní studií.
OSU - Stavební úřad magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji
pozemku st.p.č. 358 a částí pozemků parc. č. 428/6, 332/2 v katastrálním území Březiny u Děčína, za
podmínky, že město nemá s těmito pozemky jiné rozvojové plány.
- Úřad 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 pozemky p.č. 428/6, 332/2 a st.p.č
358 k.ú. Březiny u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném
území v zóně OV - objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. Upozorňuje, že na
hranici pozemku je vymezena veřejně prospěšná stavba D71- IV/40- chodník podél MK od MŠ v Březinách do
Libverdy.
Prodej nejprve doporučuje konzultovat s odborem rozvoje vzhledem k diskutovaným záměrům města s touto
lokalitou.
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 uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín pozemky p.č. 428/6, 332/2 a
st.p.č 358 k.ú. Březiny u Děčína řadí do zastavěného území do plochy O - plochy občanského vybavení.
OŽP - nemá námitek k prodeji částí pozemků p.č. 428/6 a p.č. 332/2 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem
přebudování objektu na garáže.
OSV - se záměrem na prodej části pozemků nesouhlasí. Domnívá se, že prodejem pouhé části pozemku a
objektů soukromému vlastníku se záměrem vybudování garážového stání s příjezdovou cestou, dojde k
znehodnocení celého komplexu, který by mohlo využít město nebo další subjekt i jiným způsobem, nejen za

účelem soukromého ekonomického zisku v době poptávky po parkování.
Např. zřízení komunitního centra k setkávání občanů městské části Březiny, neboť se jedná o výhodnou pozici
vůči sídlišti, u vody, cyklostezky, v přírodě. Také by zde mohl být vybudován park na procházky rodin s dětmi,
nebo prostor pro mini dopravní hřiště, altánky u cyklostezky, pikniková louka apod.
Dále se nabízí řešit využití se školou, DDM – prostory pro kroužky, nebo k setkávání maminek na mateřské
dovolené, denní klub pro důchodce či vybudování malých startovacích bytů pro rodiny s dětmi, sociální službu
(nízkoprahové centrum, poradenství či denní stacionář), chráněné bydlení osob s omezenou svéprávností
(např. kde je ustanoveno statutární město Děčín).
Pozemek je na strategicky výhodném místě, u hlavní příjezdové cesty, u zastávky MHD a v zeleni, naproti
přes silnici se nachází dalších 15 garáží.
Možná by mohlo být učiněno dotazníkové šetření obyvatel Březin, jaké mají přání, představy. Pozemek je i v
blízkosti sportovního areálu a jeho vhodným využitím by se třeba rozšířila nabídka volnočasových aktivit.
OŠK - k prodeji pozemku st.p.č. 358, jehož součástí je stavba č.p. 151, části pozemku p.č. 428/6 a pozemku
p.č. 332/2 vše k.ú. Březiny u Děčína za účelem přebudování na garáže nemá proti prodeji námitky.
OKD - tyto pozemky byly vytipovány na výstavbu parkoviště, nemá námitky k prodeji pozemků st.p.č. 358,
části p.č. 428/6, p.č. 332/2 k.ú. Březiny u Děčína za účelem výstavby garáží. Doporučuje případný prodej
podmínit podmínkou výstavby garáží do dvou let.
OMH - odd. správy majetku: výše uvedený objekt je v současné době využíván jako sklad pro centrum
sociálních služeb, a to z důvodu rekonstrukce objektu „Domino“. Je napojen na el. energii, kanalizaci, avšak
není zde vodovodní přípojka. Souhlasí s odprodejem objektu č.p. 151 a pozemku p.č. 332/2 v k.ú. Březiny u
Děčína. Dle obdržené žádosti nedoporučuje odprodej pouze části pozemku 428/6 k.ú. Březiny u Děčína, ale
pozemek celý. Důvodem je údržba zbývající části pozemku a jeho přístup.
- odd. nakládání s majetkem města: nedoporučuje prodej pozemku st.p.č. 358, jehož součástí je stavba č.p.
151, části pozemku p.č. 428/6 a pozemku p.č. 332/2 vše k.ú. Březiny u Děčína z důvodu, že výše uvedené
nemovitosti jsou na strategicky výhodném místě a město Děčín by mohlo do budoucna celý „areál“ využít dle
návrhů OSV a OR.
OMH na základě výše uvedených skutečností nedoporučuje prodej uvedených nemovitostí. V případě
schválení záměru města prodat tyto nemovitosti, doporučuje prodej celého „areálu“, včetně celého pozemku
p.č. 428/6 o výměře 5 629 m2 k.ú. Březiny u Děčína, a to z důvodu budoucího problematického přístupu a
údržby ke zbývající části pozemku a zároveň nepotřebitelnosti zbytku tohoto pozemku.
Předpokládaná cena za prodej:
objekt č.p. 151 - dle „Zásad“ bude vyhotoven ZP pozemky - dle „Zásad“ – II. pásmo – 1 000,- Kč/m2 x koef.
0,8 (podnikání) tj. celkem cca 800,- Kč/m2 + ostatní náklady spojené s převodem
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města
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