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Název:
Směna pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na směnu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a
zveřejňuje
záměr města směnit
- do majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 1018/5 a p. č. 1020/1 vše k. ú. Březiny u Děčína o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 1020/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 138 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 18.2.2020 návrh na směnu pozemků v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č.
RM 20 04 37 08 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit
- do majetku statutárního města Děčín části pozemků p. č. 1018/5 a p. č. 1020/1 vše k. ú. Březiny u Děčína o
výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a
- z majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 1020/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 138 m2.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
OR - směna pozemků není v rozporu s žádným momentálně realizovaným či připravovaným záměrem, který
OR eviduje či realizuje. Současná revitalizace panelového sídliště v Březinách probíhá na druhém břehu řeky
Ploučnice.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek ke směně pozemku parc. č. 1020/2
za část pozemků parc. č. 1020/1, 1018/5 v katastrálním území Březiny u Děčína, za účelem narovnání
majetkoprávního nesouladu.
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 pozemky p.č. 1018/5,
1020/1 a 1020/2 k.ú. Březiny u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v
nezastavěném území v zóně ZPF- zóna zemědělských kultur. Upozorňujeme, že se výše zmíněné pozemky
nacházejí v záplavovém území Q 100. Se směnou souhlasíme 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 travní 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 zleň,
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. Číslo jednací: Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu
Děčín řadí pozemky p.č. 1018/5, 1020/1 a 1020/2 k.ú. Březiny u Děčína do zastavěného území do plochy BIbydlení individuální v rodinných domech- městské
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k provedení směny pozemků p.č. 1018/5 a 1020/1 v k.ú. Březiny u Děčína
ve vlastnictví žadatele, za pozemek p. č. 1020/2 v k. ú. Březiny u Děčína ve vlastnictví statutárního města
Děčín. Důvodem navrhované směny je narovnání majetkoprávního nesouladu.
OKD nemá námitek ke směně části pozemku p. č. 1018/5 a p. č. 1020/1 k.ú. Březiny u Děčína z vlastnictví
žadatele za pozemek p.č. 1020/2 k.ú. Březiny u Děčína z vlastnictví statutárního města Děčín.
OMH místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 1020/2 ve vlastnictví města je součástí zahrady, se
kterou tvoří ucelený celek, pro město bez využití. Části pozemků ve vlastnictví žadatele jsou užívány jako
pěšina s přístupem k řece Ploučnici. Se směnou pozemků souhlasíme.
Cena pozemku pro příp. finanční vyrovnání dle „Zásad“
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 – zahrada, tj. 300,00 Kč/m2
Nájemní smlouva 0
Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad
Žadatel – vlastník pozemků: ******
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