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Název:
Prodej části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
schvaluje
1.) prodej části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“, tj.
800,00 Kč/m2 + ostatní náklady za podmínek, že nebude poškozena kořenová zóna vzrostlých dřevin a
2.) uzavřít smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o prodeji části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle
„Zásad“, tj. 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady za podmínek, že nebude poškozena kořenová zóna vzrostlých
dřevin.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 18.2.2020 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením
č. RM 20 04 37 12 doporučila zastupitelstvu města schválit
1.) prodej části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, se všemi součástmi
a příslušenstvím pro spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle „Zásad“, tj.
800,00 Kč/m2 + ostatní náklady za podmínek, že nebude poškozena kořenová zóna vzrostlých dřevin a
2.) uzavřít smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o prodeji části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře
dle geometrického plánu, se spol. ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle
„Zásad“, tj. 800,00 Kč/m2 + ostatní náklady za podmínek, že nebude poškozena kořenová zóna vzrostlých
dřevin.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM doporučuje schválit prodej

Důvodová zpráva:
RM záměr usn. č. RM 18 08 37 14 ze dne 24.4.2018
ZM záměr usn. č. ZM 18 05 06 03 ze dne 31.5.2018
Stanoviska:
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č.
3542/4 v katastrálním území Podmokly z důvodu umístění stavby distribuční trafostanice. 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 pozemek p.č. 3542/4 k.ú. Podmokly se dle
platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází zastavěném území v zóně NV – zóna nerušící
výroby a výrobních služeb. S prodejem souhlasíme Funkční využití zóny NV dle čl. 8 odst. 1 písm. h vyhlášky
č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu a
rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i
PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady, parkovací
plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná. Výjimečně přípustné:
komerce, garáže, bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a
dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly,
zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve výkresu základního členění území. Nepřípustné:
ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, předškolská, školská, zdravotnická a sociální
zařízení. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 intenzita zastavění pozemku v %: až 80 Poznámka: Pro
informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 3542/4 k.ú. Podmokly do
zastavěného území do plochy ZO - zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň. Návrh Územního plánu
Děčín vymezuje přes část pozemku koridor dopravní a technické infrastruktury – DS – koridor pro silniční
dopravu.
OZP - souhlasí s prodejem části p.p.č. 3542/4 v k.ú. Podmokly o výměře cca 20 m2 za účelem výstavby nové
trafostanice za podmínky, že nebude kácena stávající vzrostlá zeleň, trafostanice bude umístěna mimo
kořenovou zónu vzrostlých dřevin a stavba bude provedena za níže uvedených podmínek: 1) Hloubení
výkopů pro stavbu musí být vedeno takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za
kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o
1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Je-li nevyhnutelné vést
hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty
kmene stromu. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno pod kořenovým
prostorem tzv. protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm.
Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce
kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm
pak ošetřit prostředky k ošetření ran. 2) V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani
zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky,
rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie, či mezideponie zeminy nebo umisťováno zařízení
staveniště.
OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly.
OMH obdržel žádost na prodej části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly, z důvodu nesouhlasných
stanovisek dotčených odborů (vzrostlá zeleň, chodníkové těleso) bylo s žadatelem vybráno jiné umístění v
dané lokalitě, po zveřejnění záměru OMH obdržel projektovou kanceláří návrh budoucího umístění stavby
trafostanice, OMH opětovně zaslal žádost o stanoviska s návrhem na dotčené odbory, které s novým
umístěním souhlasili. S prodejem části pozemku p. č. 3542/4 k. ú. Podmokly o výměře cca 20 m2 za účelem
výstavby trafostanice souhlasíme.
Vzhledem k navazujícímu jednání s žadatelem, je pro zahájení jednání o výstavbě nové trafostanice nutné
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní tak, aby mohla být vypracována projektová dokumentace na stavbu
trafostanice, následně bude dle projektové dokumentace oddělena část pozemku geometrickým plánem.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – využití pro podnikání - 1000,- Kč/m2 - koef.0,8 - tj. 800.-/Kč/m2, tj. celkem cca 16.000,00 Kč +
ostatní náklady.
Účel dle žádosti: podnikání - výstavba trafostanice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
Vyjádření:
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