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Název:
Prodej pozemků v k. ú. Podmokly - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje
záměr města prodat pozemek p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část pozemku p. č. 3453/57 o výměře dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.5.2020 návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 20 09 37 05
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3453/116 o výměře 46 m2 a část
pozemku p. č. 3453/57 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Podmokly.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodnutí a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č.
3453/53, 3453/116 v katastrálním území Podmokly pro rekonstrukci zdravotnického střediska. 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. 3453/116 a 3453/57 k.ú.
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně
OV- objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města. Upozorňujeme, že územní plán
vymezuje přes pozemek p.č. 3453/57 k.ú. Podmokly veřejně prospěšnou stavbu K20 (viz příloha)- splašková
kanalizace v celé lokalitě Krásný Studenec, zahrnutí vybudování splaškové kanalizace v ulicích Na Skluzu a
Hraniční a svedení do stoky v ulici Krásnostudenecké. Napojení je podmíněno rekonstrukcí stávající stoky
Krásnostudenecká a Novoměstská na potřebný profil. S prodejem souhlasíme za předpokladu dodržení
intenzity zastavění pozemku. 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
OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 3453/116 o výměře 46 m2 a části p.p.č. 3453/57 o výměře
cca 90 m2, vše v k.ú. Podmokly. Důvodem žádosti je plánovaná rekonstrukce zdravotnického střediska v ul.
Weberova, Děčín VI.
OSC - nemá námitek k prodeji části p. č. 3453/116 a 3453/57 k. ú. Podmokly na vybudování parkovacích stání
ke zdravotnickému zařízení.
OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 3453/116 k.ú. Podmokly. K výstavbě parkovacích stání na
pozemku p.č. 3453/57 k.ú. Podmokly žádáme doplnit dopravní studii.
OMH - obdržel žádost společnosti Souinterzz s.r.o., která je vlastníkem zdravotnického zařízení v ul.
Weberova, Děčín - Želenice. Společnost plánuje celkovou rekonstrukci tohoto zařízení, o uvedené pozemky
žádá za účelem výstavby venkovního výtahu a parkování. V případě zveřejnění záměru města bude žadatel
upozorněn na nutnost vypracování dopravní studie ještě před projednáním konkrétního prodeje. S prodejem
souhlasíme.
Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,8 podnikání - tj. 800,00 Kč/m2
Účel dle žádosti: stavební úpravy, vybudování parkovacích míst
Žadatel: Souinterzz s.r.o., Weberova 1537/7, Děčín VI
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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