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Název:
Pozemek p.č. 1101 k.ú. Děčín - Staré Město – výkup
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města a
neschvaluje
výkup části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú.
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR - Ministerstva obrany, Tychonova
1/221, Praha 6, do majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 9. 2017 návrh na výkup části pozemku v k.ú. Děčín-Staré
Město do majetku města a usnesením č. RM 17 15 37 31 nedoporučila zastupitelstvu města schválit výkup
části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016 nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú.
Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR - Ministerstva obrany, Tychonova
1/221, Praha 6, do majetku města, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. schválit výkup části pozemku p.č. 1101, dle GP č. 869-107/2016
nově ozn. jako p.p.č. 1101/1 o vým. 379 m2, v k.ú. Děčín-Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, z
majetku ČR - Ministerstvo obrany, Tychonova 1/221, Praha 6, do majetku města.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila schválit výkup

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- nabídka Ministerstva obrany ČR na výkup části pozemku p.č. 1101 k.ú. Děčín – Staré Město do majetku
města;
- nabízená část pozemku navazuje na pozemek p.č. 783/17 k.ú. Děčín – Staré Město, který je využíván jako
součást zahrádkářské kolonie;
- místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemku nachází černá skládka – stavební suť;
- stávající vlastník byl odborem životního prostředí písemně vyzván k odstranění odpadu;
- v případě schválení výkupu části pozemku do majetku města bude s vlastníkem dále jednáno o kupní ceně.
Vyjádření:
OR – nemá v lokalitě žádný záměr.
OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje výkup části pozemku p. č. 1101 v
katastrálním území Děčín-Staré Město.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětný pozemek se dle platného Územního plánu
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Do
budoucna je předmětný pozemek pro město Děčín nevyužitelný, a proto výkup nedoporučujeme.
Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny 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. 25 m², u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný Návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do
plochy NZ.2 – plocha zemědělská/trvalý travní porost.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k převodu části pozemku p.č. 1101 k.ú. Děčín-Staré Město
do majetku města. Upozorňujeme, že při místním šetření bylo zjištěno, že na předmětném pozemku se
nachází stavební a demoliční odpady (navážka cca 300 tun). Stávající vlastník pozemku byl písemně vyzván
k odstranění odpadu, a to v termínu do 15.09.2017 (výzva č.j. MDC/70909/2017 ze dne 27.07.2017). Pokud
by byl pozemek v současném stavu od stávajícího vlastníka, respektive správce vykoupen, přechází
povinnost zajištění úklidu pozemku na nového vlastníka (v tomto případě statutární město Děčín).
OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemku nachází černá skládka – stavební suť. Dle sdělení
OZP je vlastník pozemku schopen zajistit úklid pozemku nejdříve na jaře 2018.
V případě schválení výkupu části pozemku do majetku města bude s vlastníkem dále jednáno o kupní ceně.
Dle sdělení vlastníka bude cena stanovena znaleckým posudkem s navýšením o 10 % z kupní ceny v případě
schválení přímého prodeje + ostatní náklady.
Nabízená část pozemku navazuje na pozemek p.č. 783/17 k.ú. Děčín – Staré Město, který je využíván jako
součást zahrádkářské kolonie. Vlastník pozemku eviduje žádost ZO ČZS o prodej této části pozemku, z
tohoto důvodu jím byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku, zbývající část bude převedena do
majetku ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Jedná se o nabídku na výkup části p.p.č. 1101 o vým. 379 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město.
Cena za výkup: dle ZP
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