MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM
Konané dne: 20. 2. 2020

ZM

20

01

06

03

Název:
Pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín – výkup
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín do majetku města a
schvaluje
výkup pozemku p.č. 1793 o vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR –
ÚZSVM, do majetku města, který bude vlastník pozemku realizovat formou výběrového řízení.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 návrh na výkup pozemku v k.ú. Děčín do majetku
města a usnesením č. RM 20 02 37 25 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p.č. 1793 o
vým. 1393 m2 v k.ú. Děčín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku ČR – ÚZSVM, do majetku města,
který bude vlastník pozemku realizovat formou výběrového řízení.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila výkup pozemku

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- v roce 2016 nabídka ÚZSVM na převod pozemku p.č. 1793 (ostatní plocha-ostatní komunikace) k.ú. Děčín
do majetku města;
- projednáno v RM a ZM a schváleno nabytí pozemku do majetku města a schválena předložená smlouva o
bezúplatném převodu pozemku;
- následně sdělení ÚZSVM o neudělení doložky od Ministerstva životního prostředí k převodu pozemku a
zrušení smlouvy;
- dle sdělení ÚZSVM bude pozemek dál nabízen k prodeji formou výběrového řízení.
Vyjádření:
OR – nemá v dané lokalitě žádný záměr.
OSU - odd. územního rozhodování a památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k výkupu
pozemku parc. č. 1793 v katastrálním území Děčín (veřejná městská zeleň).
OSU - odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín se dle platné územně
plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně SM – smíšená městská zóna. S
odkupem souhlasíme.
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu,
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek
příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %:
50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1793
k.ú. Děčín do zastavěného území do plochy BH – bydlení hromadné.
OKD – část pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín by bylo vhodné využít pro rozšíření místní komunikace, vybudování
parkovacích míst a umístění dětského hřiště. Navrhujeme provést výkup pozemku, oddělit část a nepotřebnou
část (okolo paneláku) nabídnout vlastníkům panelového domu. Odbor komunikací dopravy doporučuje výkup
pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu p.p.č. 1793 v k.ú. Děčín z majetku ÚZSVM. Z
hlediska potřeby výkupu předmětného pozemku nejsme kompetentní k posouzení.
OMH – obdržel v roce 2016 nabídku ÚZSVM na převod pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín do majetku města.
Jedná se o pozemek, který je užíván jako součást veřejné zeleně. Po projednání návrhu na bezúplatný převod
pozemku v orgánech města a po ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku, tento doložil
ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a
statutárním městem Děčín tak, aby mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemku p.č. 1793 k.ú. Děčín
do majetku města. Dle následného sdělení ÚZSVM neudělilo Ministerstvo životního prostředí zákonnou
doložku z důvodu nenaplnění ustanovení § 22 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb. v důsledku čehož se smlouva o
bezúplatném převodu nestala platnou a od počátku se ruší. Pozemek bude ze strany vlastníka nabízen k
prodeji formou výběrového řízení. Dle sdělení ÚZSVM není termín vyhlášení výběrového řízení v současné
době znám. S ohledem na možnost budoucího využití pozemku OMH doporučuje jeho výkup, v současné
době je užíván jako součást městské zeleně.
Cena: výběrové řízení
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