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Název:
Prodej částí pozemků p.č. 1147/2 a p.č. 390/6 v k.ú. Bělá u Děčína - záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 390/6 a část pozemku p.č. 1147/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
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Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a
zveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 1147/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který
bude vyhotoven (pod částí zděné garáže - majetkoprávní urovnání).

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 20 10 37 20 ze dne 26.05.2020 doporučila ZM schválit variantu č. 1, tj. zveřejnit záměr
města prodat část pozemku p.č. 390/6 a část pozemku p.č. 1147/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměrách dle
geometrického plánu, který bude vyhotoven.
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č.
390/6 a část pozemku p.č. 1147/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměrách dle geometrického plánu, který bude
vyhotoven.
RM usnesením č. RM 20 10 37 21 ze dne 26.05.2020 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 1147/2 v k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (pod částí
zděné garáže - majetkoprávní urovnání).

Cena:
Návrh postupu:

RM doporučila zveřejnit záměry města prodat části pozemků dle návrhů na usnesení

Důvodová zpráva:
- žadatelé vlastní RD na pozemku p.č. 101/4 k.ú. Bělá u Děčína
- vzhledem k tomu, že na požadovaných částech pozemků se nachází plynoměr, hlavní uzávěry vodovodu a
kanalizace, požádali vlastníci o prodej částí obou pozemků tak, aby tato zařízení byla na pozemku v jejich
vlastnictví
- OMH provedl společné místní šetření, v případě zveřejnění záměru města bude vypracován geometrický
plán pro oddělení částí požadovaných pozemků tak, aby nedošlo ke zhoršení vjezdu k RD na pozemku p.č.
101/6 k.ú. Bělá u Děčína
- před zahájením jednání bylo provedeno vytyčení hranic, kterým se prokázalo, že zařízení jsou umístěna na
požadovaných částech pozemků
- současně bylo zjištěno, že na jiné části pozemku p.č. 1147/2 k.ú. Bělá u Děčína je umístěna zčásti stavba
zděné garáže jiného vlastníka
- s vlastníkem garáže bylo rovněž jednáno a projevil zájem o řešení situace - majetkoprávní urovnání, tj. o
prodej zastavěné části pozemku pod garáží
- vlastník garáže sdělil, že takto RD vč. garáže v minulosti získal
- OMH doporučuje prodat pouze nezbytné části pozemků p.č. 1147/2 a 390/6 k.ú. Bělá u Děčína, na kterých
jsou umístěna zařízení inženýrských sítí k RD žadatelů
- Dále OMH doporučuje schválit prodej části pozemku, zastavěné stavbou garáže jiného vlastníka
Nájemní smlouva: 0
Návrh kupní ceny:
1) dle Zásad - II. pásmo, tj. 1.000,00 x koef. 0,2 (zarovnání hranic do 50 m2) = 200,00 Kč/m2
2) dle Zásad - II. pásmo, tj. 1.000,00 x koef 0,9 (pod garážemi) = 900,00 Kč/m2
Účel:
1) majetkové urovnání k přípojkám inženýrských sítí k RD žadatelů - zarovnání hranic
2/ majetkové urovnání pod stavbou zděné garáže
Žadatel:
1) ******
2) ******

Vyjádření:
OSC

OŽP
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OKD
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Vysvětlivky:
OSC: pozemková parcela č. 1147/2 k.ú. Bělá u Děčína je vedena v katastru nemovitostí jako ostatní plocha,
ostatní komunikace. Doporučuje nejprve prověřit, zda není užívána jako účelová komunikace pro přístup k
přilehlým nemovitostem. V případě, že neslouží jako přístup pro pěší, není z hlediska silničního správního
úřadu k odprodeji námitek. Pozemková parcela č. 390/6 k.ú. Bělá u Děčína je v pasportu komunikací vedena
jako místní komunikace, část p.p.č. 390/6 k.ú. Bělá u Děčína proto nedoporučuje odprodat.
OŽP: nemá námitek k prodeji částí pozemků v k.ú. Bělá u Děčína. Na předmětném pozemku se nachází
plynoměr, hlavní uzávěr vody a kanalizace, náležející k rodinnému domu žadatelů.
OR: sděluje, že odbor rozvoje nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.
OKD: pozemky slouží jako přístup pro více vlastníků. Nedoporučuje prodej částí pozemků.
OSU: nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 1147/2, 390/6 v katastrálním území Bělá u Děčína na
zázemí (inženýrské sítě v pozemcích) k rodinnému domu ve vlastnictví žadatelů. Úřad 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. 1147/2 a 390/6 k.ú. Bělá u Děčína se dle platné
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v nezastavěném území v zóně ZPF- zóna
zemědělských kultur. Vzhledem k §18 Stavebního zákona s prodejem souhlasí.
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. zóny 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.
Dle §18 odst. 5 lze (5) v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a
jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové
rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s
nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 1147/2 a
390/6 k.ú. Bělá u Děčína do zastavěného území do plochy SM- plocha smíšená obytná městská.
OMH: v návaznosti na stanoviska OKD a OSC nechal OMH vytyčit hranice pozemků. Následným místním
šetřením za účasti OMH, geodeta a žadatelů bylo zjištěno, že lze prodat pouze nezbytné části pozemků, na
kterých jsou umístěny přípojky inženýrských sítí k RD tak, aby nedošlo k omezení a zhoršení vjezdu k
sousednímu RD na p.č. 101/6 k.ú. Bělá u Děčína. Rozsah případně prodávaných částí pozemků nebude
odpovídat požadavku žadatelů.
Rovněž lze prodat část pozemku p.č. 1147/2 k.ú. Bělá u Děčína pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.
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