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Název:
Prodej části pozemku k.ú. Křešice u Děčína – záměr
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a
nezveřejňuje
záměr města prodat část pozemku p.č. 388 v k.ú. Křešice u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 5. 10. 2021 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u
Děčína a usnesením č. RM 21 16 37 36 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část
pozemku p.č. 388 v k.ú. Křešice u Děčína, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 388, dle GP č.
635-32/2021 nově ozn. jako p.p.č. 388/4 o vým. 45 m2, v k.ú. Křešice u Děčína.

Cena:

0,00

Návrh postupu:

RM nedoporučila zveřejnit záměr

Důvodová zpráva:
Vyjádření:
OR – neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.
OSU – nedoporučuje k prodeji část pozemku p.č. 388 v katastrálním území Křešice u Děčína o výměře 45 m²
za účelem rozšíření lepšího přístupu k pozemku žadatele, neboť na části pozemku je novým územním plánem
navrženo rozšíření stávající místní komunikace. Dle Územního plánu města Děčín je výše uvedený pozemek
součástí plochy D – plochy a areály dopravy. Dle nového územního plánu je část pozemku uvažována pro
rozšíření stávající místní komunikace.
OSC – jako příslušný silniční správní úřad k žádosti o koupi části pozemku p.č. 388 k.ú. Křešice u Děčína dle
GP č. 635-32/2021 sděluje následující: součástí místní komunikace ul. Lužní je i silniční pomocný pozemek, a
jelikož se jedná o komunikaci v zářezu, tvoří silniční pomocný pozemek celý svah až k současnému oplocení
žadatelů o koupi. Vzhledem k obavě, že by případným vykácením porostu a následným posunutím opěrné zdi
oplocení mohlo dojít k sesuvu půdy směrem ke komunikaci, doporučujeme svolat jednání na místě za účasti
Stavebního úřadu Magistrátu města Děčín a KŘ Policie ČR DI Děčín.
OKD – na pozemku p.č. 388 k.ú. Křešice u Děčína se nachází místní komunikace. Žádaná část - pomocný
silniční pozemek je rezervou na rozšíření komunikace, která je plánována v územním plánu statutárního
města Děčína. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 388 k.ú. Křešice u
Děčína.
OZP – nemá z hlediska životního prostředí prodeji části pozemku p.č. 388 v k.ú. Křešice u Děčína, dle
přiloženého geometrického plánu č. 635-32/2021 nově označeného jako p.p.č. 388/4 v k.ú. Křešice u Děčína.
Jedná se o svah nad místní komunikací bezprostředně související s pozemky žadatele.
OMH – prodej části pozemku p.č. 388 (ostatní plocha-komunikace), dle GP č. 620-85/2020 nově ozn. jako
p.p.č. 388/2 o vým. 65 m2, k.ú. Křešice u Děčína byl v minulosti již projednáván a zastupitelstvo města
usnesením č. ZM 20 09 07 12 ze dne 17. 12. 2020 nezveřejnilo záměr města prodat část pozemku p.č. 388
k.ú. Křešice u Děčína. Žadatelé byli o usnesení ZM písemně informováni. Dále byli písemně informováni i o
skutečnosti, že pozemek je Územním plánem města Děčín určen jako součást plochy D – plochy a areály
dopravy a v novém územním plánu je část pozemku uvažována pro rozšíření stávající místní komunikace a že
požadovaná část pozemku tvoří silniční pomocný pozemek a prodejem a případným následným posunutím
oplocení na hranici současné průjezdní části komunikace by došlo ke zhoršení rozhledových poměrů na
komunikaci a nemožnosti případného rozšíření komunikace v budoucím období. OMH následně obdržel
novou žádost o prodej části pozemku doplněnou novým GP č. 635-32/2021 ozn. jako p.p.č. 388/4 o vým. 45
m2, v k.ú. Křešice u Děčína.
OMH s ohledem na výše uvedené a aktuální stanoviska odborů prodej části pozemku opět nedoporučuje.
Jedná se o prodej části pozemku p.č. 388, dle doloženého GP č. 635-32/2021 ozn. jako p.p.č. 388/4 o vým. 45
m2, v k.ú. Křešice u Děčína.
Cena pozemku dle „Zásad“: II. pásmo
1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ost. účely), tj. 900,00 Kč/m2 - celkem 40.500,00 Kč
Nájemní smlouva: 0
Účel dle žádosti: přístup
Žadatelé: ******
Závazky a pohledávky vůči městu: 0
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Příloha: 388_zad_an.pdf
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